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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Stemmen
Op 3 maart zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Je kunt als 
leerkracht contact zoeken met 
plaatselijke partijen en je wensen 
doorgeven voor wat betreft plannen 
en toekomstvisies op lokaal niveau. 
Dit kan tot gevolg hebben dat er extra 
rekening wordt gehouden met je 
eigen werksituatie door de plaatselijke 
politiek. Gebruik deze kans. Zo kunnen 
partijen pleiten voor het stimuleren 
van brede scholen, waarin de waarde 
‘omzien naar elkaar’ verwezenlijkt 
wordt. De school kan dan middel-
punt van de wijk worden, open zijn van 

7 tot 22 uur en een ontmoetingsplek 
worden voor de mensen in de wijk. 
Chris Jansen 

Passend onderwijs
Er hangt een zwaard van Damocles 
boven het primair onderwijs. Fractie-
voorzitter van de PvdA, Hamer, 
wilde onderwijs eerst behoeden voor 
bezuinigingen en later weer niet. Dit 
geeft aan dat het onderwijs we-
derom niet serieus genomen wordt. 
Vervolgens schrijft staatssecretaris 
Dijksma in Schooljournaal 3 aan CNV 
Onderwijsvoorzitter Rog dat leraren 
mee moeten blijven denken over de 

vormgeving van passend onderwijs. 
Beide dames spreken elkaar tegen, 
want als je gaat bezuinigen hoe kun je 
dan passend onderwijs in je school-
organisatie neerzetten? Inderdaad zal 
dit met geoormerkte gelden moe-
ten, wat overigens indruist tegen de 
lumpsumgedachte. Kortom: ambiti-
euze plannen kunnen pas uitgewerkt 
worden als er geld voor uitgetrokken 
wordt en internationaal lopen we op 
dit vlak al zo ver achter. 
Luuc Wilschut, Vuren

Citotoets (3)
Marleen van der Lubbe, projectleider 
leerling- en onderwijsvolgsystemen 
van Cito, zegt in Schooljournaal 3 het 
volstrekt legitiem te vinden dat de 
Inspectie de Cito-eindtoetsgegevens 
gebruikt bij het beoordelen van een 
school. Een aantal jaren geleden 
durfde Cito nog te verkondigen 
dat de eindtoets geen kwaliteits-
instrument is, maar uitsluitend een 
schoolvorderingentoets. Dat Cito 
volledig op de commerciële toer is 
gegaan, bewijst deze uitspraak van 
Van der Lubbe en wordt bovendien 
ondersteund door het aanbod van 
Cito aan ouders van thuisversies van 
de Citoeindtoets!  Het wachten is op 
het op de markt brengen van thuis-
versies voor de Citobegrippentoets en 
andere toetsen. Kom op Cito, blijf een 
onafhankelijk toetsinstituut en laat je 
niet leiden door de waan van media, 
Inspectie en ouders.
Chris Meijer, Goirle

Stemmen

Bovenschools management (2)
In Schooljournaal 2 stond, met een paperclip zelfs geaccentueerd, een 
brief van bovenschools manager Vrooland uit Aalsmeer. De goede col-
lega heeft het moeilijk met bezuinigingen op het bovenschools ma-
nagement. De bond protesteert er te weinig tegen. Als er straks geen 
bovenschoolse managers meer zouden zijn, kunnen de invallers niet 
eens meer bellen over een onjuiste akte van benoeming en die akte 
wellicht zelfs niet krijgen. We hebben er in familiekring hartelijk om 
gelachen. De vraag van deze collega of de bond, volgens hem verant-
woordelijk voor de toegenomen bestuurstaken, soms van mening is 
dat bovenschools management overbodig is, kan door mij niet worden 
beantwoord. Maar ik zelf vind die wel overbodig en in ieder geval on-
nodig duur. Zeker als de bovenschoolse schoolleider zijn eigen baan 
minimaliseert tot die van een administratiekantoor. En wat het onjuiste 
van de akte van benoeming betreft, die moet (a) niet onjuist zijn en (b) 
kan eventueel ook wel worden gecorrigeerd door de locatiedirecteur. 
Het bespaarde geld kan dan besteed worden aan lesgevende of onder-
steunende formatie. Krijgen de scholen eindelijk een conciërge. Voor 
de rest: het waren de bevoegde gezagsorganen die zo nodig de lump-
sum moesten hebben, niet de leraren. 
Wim Stoop, Santpoort
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Bijna honderd Zuid-Hollandse scholen (zo’n 20.000 leerlingen) deden vrijdag 12 februari mee aan de 
Warme Truiendag. Doel was om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem door op alle deelnemende 
scholen de verwarming een graad lager te zetten. Dat bespaarde al gauw 8 ton aan broeikasgas. De dag 
werd georganiseerd door STROOM!, een educatief programma voor basis- en voortgezet onderwijs in 
deze provincie. Op de foto leerlingen uit de onderbouw van de Haagse Duinoordschool.

Volgend kabinet beter voor onderwijs?

De meeste artikelen en columns in dit Schooljournaal 

zijn geschreven voordat het kabinet viel. Inhoudelijk 

is daar dus nog geen rekening mee gehouden.

het kabinet Balkenende iV struikelde vorige week over uruzgan. 

dit heeft allerlei consequenties, ook voor onderwijs. Welke dat 

zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar bepaalde beleidsplan-

nen zullen even in de ijskast gaan. Michel Rog, voorzitter van 

CnV onderwijs, reageert: ‘dit kabinet durfde niet echt keu-

zes te maken en had niet al te veel ambities met onderwijs. 

Er komen nu snel verkiezingen en dat is goed, want het is een 

kwalijke zaak dat een aantal processen stil komt te liggen. dan 

denk ik aan de plannen met de AoW-leeftijd en aan de bezui-

nigingen van 35 miljard die er aan zaten te komen en die wel-

licht ook onderwijs zouden treffen.’ de commissies die aan het 

nadenken zijn over die bezuinigingen moeten wat hem betreft 

op korte termijn hun voorstellen openbaar maken. ‘de resul-

taten kunnen dan een rol spelen in de verkiezingscampagne. 

dan moeten de politieke partijen kleur bekennen en keuzes 

maken, iets wat dit kabinet nauwelijks deed.’ CnV onderwijs 

maakt zich zorgen over de voortgang van de voorbereidingen op 

passend onderwijs en de kwaliteitsslag die in het mbo gemaakt 

moet worden. Rog: ‘het is niet goed voor het onderwijsperso-

neel dat er onduidelijkheid is over de te volgen koers. ook zijn er 

momenteel besprekingen gaande over de cao voor het primair 

onderwijs. Werknemers hebben recht op snelle duidelijkheid 

over loonontwikkeling.’ Voor de afspraken rondom Actieplan 

LeerKracht vreest Rog niet. ‘nee, dat is vaststaand beleid. ik kan 

mij niet voorstellen dat een volgend kabinet het aan durft deze 

noodzakelijke investering terug te draaien. ik hoop dat een nieuw 

kabinet inziet dat herstel van de economie onmogelijk is zonder 

investeringen in onderwijs. het is de pijler onder onze economie 

en de toekomst van ons land.’ CdG

deze provincie. Op de foto leerlingen uit de onderbouw van de Haagse Duinoordschool.
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Zet de val van het kabinet Balkendende iV het invoeren van 

passend onderwijs op de tocht? staatssecretaris dijksma 

(PvdA) manifesteerde zich nadrukkelijk als voorstander, maar 

haar partij staat nu aan de zijlijn. Chris dingemanse, directeur 

van basisschool de oude Vaart in Terneuzen, hoopt dat inte-

rimminister van onderwijs André Rouvoet (Christenunie) met-

een een streep zet door passend onderwijs. ‘ik zie best goede 

dingen, maar het ontbreekt aan de juiste voorwaarden. het is 

zo veelomvattend dat het nooit zal lukken in de daarvoor ge-

stelde termijn. schoolleiding en intern begeleiders krijgen wel-

iswaar een training van twee dagen, maar dat is bij lange na 

niet genoeg voor de leerkrachten die het straks moeten gaan 

doen. het ontbreekt gewoon aan voldoende tijd voor scholing 

om te kunnen voldoen aan de eisen voor passend onderwijs.’ 

dingemanse noemt het een nobel streven, ‘maar misschien 

moeten we met wat kleinere stapjes tegelijk genoegen nemen. 

ik ben in denemarken geweest in het kader van School for all, 

als je dan ziet hoe daar de scholen zijn uitgerust: fantastisch! 

Maar hier in nederland…., het gaat echt jaren duren voor we 

zo ver zijn.’

Paula sukel, bestuurder van RoC Tilburg, verwacht dat het 

competentiegericht onderwijs volgens afspraak wordt inge-

voerd. ‘Wij voeren op dit moment de nieuwe kwalificatiedos-

siers in die geënt zijn op competenties en niet op eindtermen. 

We zijn het point of no return al lang gepasseerd. Trouwens, 

we zijn er heel tevreden over. Wat moeten we dan? Terug  

naar de kwalificatiedossiers van 2004? die worden al lang niet 

meer bijgehouden en zijn trouwens ook niet van deze tijd. ik 

verwacht dat 1 augustus 2011 als officiële invoerdatum blijft 

gehandhaafd.’ PM

‘Rouvoet	moet	meteen	stoppen	met	passend	onderwijs’



Actieplan tegen krimp aangeboden 
aan Tweede Kamer
CnV onderwijsvoor-

zitter Michel Rog en 

CnV schoolleiders-

voorzitter harry Blume 

boden vorige week 

aan de Vaste Kamer-

commissie voor Wo -

nen, Wijken en inte-

gratie het actieplan 

Houd het onderwijs 

krimpproof! aan. hier-

in pleit CnV onder-

wijs voor een snel-

lere aanpassing van 

de opheffingsnormen 

van scholen aan de 

krimpeffecten in re-

gio’s. op dit moment 

zijn de bekostigings-

regels gericht op groei en houden geen rekening met krimp, daardoor is de instandhouding van 

kleine scholen kostbaar. de bond pleit ook voor afschaffing van de sollicitatieplicht voor 60-plus-

sers in het onderwijs. Jonge leerkrachten zouden voor korte tijd boven de normale formatieruimte 

moeten worden aangesteld, zodat zij voor het onderwijs behouden blijven. scholen dienen daartoe 

financieel in staat te worden gesteld en kunnen dan bijvoorbeeld het principe reistijd = werktijd 

hanteren. ook wil CnV onderwijs een actieve bevordering van samenwerkingsscholen (ook tus-

sen openbare en bijzondere scholen) in plattelandsgemeenten waar de school dreigt te verdwijnen. 

Rog roept betrokkenen in het onderwijs op hun afwachtende houding te laten varen. hij vindt af-

wachten tot de school van de ander omvalt heilloos en een bedreiging op langere termijn voor de 

kwaliteit van het onderwijs. ook bij daling van de bevolkingsaantallen moet kwalitatief en toegan-

kelijk onderwijs overal in nederland gegarandeerd zijn. CnV onderwijs en CnV schoolleiders willen 

bij deze problematiek nauw samenwerken met Vo-raad, MBo Raad en Po-Raad. PM

Meedenken 
met het ministerie
Altijd al willen meepraten over 
het beleid van het ministerie 
van onderwijs? dat kan! het 
departement wil bij de verde-
re beleidsontwikkeling rond-
om de kwaliteit van het pri-
mair onderwijs mensen uit de 
praktijk betrekken. daarom 
wordt in maart gestart met de 
klankbordgroep leraren. hier-
in zullen beleidsvoornemens 
of ontwikkelingen op het ter-
rein van de kwaliteit van het 
onderwijs aan een groep van 
leerkrachten worden voorge-
legd. de groep zal bestaan 
uit circa vijftien deelnemers 
waarbij het overleg in utrecht 
zal plaatsvinden, aan het 
einde van de dag. de klank-
bordgroep zal ongeveer vier 
keer per jaar bijeenkomen. 
heeft u een kritische blik en 
wilt u meedenken over de 
kwaliteit van onderwijs vanuit 
de praktijk? de eerste bijeen-
komst vindt plaats op woens-
dag 17 maart. Aanmelden 
kan tot 10 maart bij Gerben 
horst, ghorst@cnvo.nl.

Schoolnieuws

•	We	vinden	allemaal	wel	iets	van	de	kabinetsval.	Onver-
antwoord.	Niet	nodig.	Onvermijdelijk.	Verdrietig.	Fan-
tastisch.	We	vinden	ook	allemaal	wel	iets	van	Balkenende	
die	gewoon	weer	lijsttrekker	wordt	na	vier	mislukte	
kabinetten.	Bord	voor	zijn	kop.	echte	doorzetter.
•	Ondertussen	druipen	de	PvdA-bewindslieden	op	On-
derwijs	balend	af.	Plasterk	en	Dijksma	hadden	nog	zo	
veel	te	doen.	Christenunie-voorman	Rouvoet	gaat	op	
hun	winkeltje	passen.	
•	Het	gekke	is	dat	het	best	moeilijk	is	te	bedenken	welke	

beleidsplannen	vertraging	oplopen.	Verder	dan	passend	
onderwijs,	competentiegericht	onderwijs	in	het	mbo	en	de	
cao	primair	onderwijs	komen	we	niet.	Want	eerlijk	is	eer-
lijk,	heel	veel	ambities	had	dit	kabinet	niet	met	onderwijs.	
•	Als	die	ambities	er	wel	waren	geweest,	had	het	kabinet	
namelijk	–	júist	in	tijden	van	crisis	–	gekozen	voor	in-
vesteringen	die	gegarandeerd	iets	opleveren:	investeren	in	
onderwijs	dus.	Als	een	volgend	kabinet	dát	inziet,	is	de	
val	niet	voor	niets	geweest.
Ciska de Graaff 
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Michel Rog (midden) en Harry Blume overhandigen het actieplan aan 
commissievoorzitter Ineke van Gent (GroenLinks). 
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     Aanpassingen
Schooljournaal

Fris, jong, vernieuwend, flitsend, prachtig, kleurig, heldere 

indeling, wauw, mooie kwaliteit papier, interessante arti-

kelen, leuke rubrieken, goede columnisten. deze compli-

menten over nieuwe inhoud en vormgeving vielen de re-

dactie van Schooljournaal ten deel de afgelopen weken. 

Kritiek was er ook: lettertype te dun, op gekleurde en ge-

ruite achtergrond slecht leesbaar, te vaak de leesbril op 

moeten zetten. de redactie heeft alle reacties verzameld 

en besproken en voert met ingang van dit nummer een 

aantal aanpassingen door. Zo is de letter in z’n geheel iets 

vetter en dus duidelijker geworden. Er worden voortaan 

combinaties van kleur en letter gekozen die goed leesbaar 

zijn. En het ruitjespapier dat hier en daar als achtergrond 

gebruikt werd, wordt ernstig afgezwakt. op deze manier 

denken we het gekozen karakter van het blad te behou-

den én tegemoet te komen aan de kritiek van sommige 

leden. Veel leesplezier! CdG

Wat was!

9 februari: De orde en tucht van weleer zijn 
weer terug in de klas, maar dan in een modern 
jasje. Met een inlogsysteem probeert het  
Comenius College in Hilversum het spijbelge-
drag tegen te gaan. Leerlingen moeten bij elk 
lokaal met hun pasje inloggen. Ouders kun-
nen thuis zien of hun zoon of dochter braaf de 
lessen volgt. Volgens de directeur is het aantal 
spijbelaars met veertig procent gedaald.  
(Bron: Algemeen Dagblad)
10 februari: In Amsterdam denken ze te weten 
hoe je als school de relatie met de ouders 
verbetert: door een koffieochtend. Op brede 
school De Kinkerbuurt kunnen ouders elkaar 
elke donderdagochtend ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. De school 
gebruikt de tijd om de aanwezigen te informe-
ren over het onderwijs of thema’s als opvoe-
ding.  
(Bron: de Volkskrant)
16 februari: Premier Balkenende houdt vast 
aan het verbod op coffeeshops in een om-
trek van 250 meter rond scholen. ‘Afspraak 
is afspraak’, refereerde hij aan het regeer-
akkoord. In Amsterdam ziet men niet zo veel in 
een verbod, daar is men een voorstander van 
voorlichting op scholen.  
(Bron: Provinciale Zeeuwsche Courant)
18 februari: Schoolreisjes worden steeds 
exclusiever. Zo maakten achttien leerlingen 
van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum 
onlangs een reis naar China, als voorberei-
ding op het eindexamen van het vak Chinees. 
Volgens een schoolreisorganisator vormen 
dergelijke initiatieven een middel in de onder-
linge concurrentiestrijd.  
(Bron: Algemeen Dagblad)
19 februari: Het Stedelijk Dalton College in 
Zutphen wil ouders inschakelen om zieke 
leraren te vervangen. Een onderwijsbevoegd-
heid is niet verplicht, wel affiniteit met een 
vakgebied.  
(Bron: BN/de Stem)

layout

Opnieuw uitstel 
competentiegericht 
onderwijs mbo
de invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo 

wordt voor de tweede keer uitgesteld, nu tot augustus 

2011. het was de bedoeling dat competentiegericht on-

derwijs al in 2008 verplicht zou worden ingevoerd, maar 

omdat leerlingen kritiek hadden en scholen moeite had-

den de nieuwe aanpak te organiseren werd de invoering 

uitgesteld tot 2010. nu is er dus opnieuw vertraging. het 

competentiegericht onderwijs is meer gebaseerd op het 

aanleren van vaardigheden dan op het verwerven van 

kennis en sluit beter aan bij de arbeidsmarkt. het staat 

volgens de MBo Raad, het ministerie van onderwijs en 

het bedrijfsleven niet ter discussie. Toch is deze vorm van 

het ‘nieuwe leren’ omstreden, omdat het aanleren van 

vaardigheden ten koste zou gaan van het verwerven van 

noodzakelijke theoretische kennis. de gedachte achter 

het competentiegericht onderwijs is dat studenten meer 

opsteken van het zelfstandig uitvoeren van opdrachten 

dan via de klassikale, theoretische overdracht. overigens 

is de verwachting dat 97% van de mbo-instellingen al in 

2010 tot invoering overgaat. de andere scholen volgen 

dan een jaar later. PvB
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Geachte voorzitter, 
beste Michel,

Op 10 februari las 
ik je tweet: ‘CNV 
Onderwijs steunt 
actievoerende mbo-
studenten. Urennorm 
te vaak niet gehaald en 
er is steeds meer bezuinigd 
op het primaire proces!’ 
De jongeren om wie het hier gaat, 
hebben aan mij een bondgenoot. Ook 

ik hoor deze klachten. Lessen die 
uitvallen, examens die onder de maat 
zijn, gebrek aan stagebegeleiding. 
Veel roc’s hebben een goed functione-
rende klachtenregeling, maar zeker 
niet allemaal. Daarom ga ik dit ver-

plicht stellen 
en worden 
klachten 
geregis-
treerd via 

de lande-
lijke mbo-

Ombudslijn.
Ik wil ook het 

beeld scherper 
krijgen: waar gaat het 

wel goed en waar niet? Daarmee wil 
ik recht doen aan al die docenten 

die dag in, dag uit, met veel inzet 
bezig zijn. 
Het bedrijfsleven moet kunnen 
vertrouwen op de kennis en kunde 
van de mbo-afgestudeerde. De basis 
moet op orde zijn. Daarom hanteer 

ik een strenge hand als het gaat om 
helderheid over rechten en plichten 
van de student en adequate stagebe-
geleiding. Scholen die zich niet aan 
de wettelijke onderwijstijd houden, 
zien de rekening op de deurmat 
vallen. Om de objectieve waarde van 
de examens te verhogen, voer ik de 
centrale examinering van taal en 
rekenen in. Ook ga ik sneller ingrij-
pen bij zeer zwakke opleidingen. 
Leerlingen hebben recht op goed 
onderwijs en de drive van docen-
ten die het beste uit hun leerlingen 
willen halen, wil ik koesteren. Het 
vakmanschap dat zij hun leerlingen 
bijbrengen vormt de basis van onze 
economie. Docenten moeten staan 
voor goed onderwijs en hun stem 
binnen de school laten horen. We 
moeten trots kunnen blijven op het 
prachtige en veelzijdige mbo!

mbo leerlingen hebben aan mij een 
bondgenoot

‘een rots in de branding.’ Zo noemt ilse hendriks 
van basisschool octopus in boekel haar collega 
Corrie van der horst. ‘Zij begon in augustus 1995 
als interieurverzorgster bij ons op school. nu 
coördineert zij de interieurverzorgsters. destijds 
begon ze ook als overblijfouder. inmiddels is ze 
ook coördinator van de overblijfouders. Vanaf 
maart 2oo7 is ze conciërge en sinds vorig 
jaar onderwijsassistent. Ze volgde daarvoor een 
scholing naast haar drukke werkzaamheden hier 
op school. Voor de kinderen is zij echt een rots 
in de branding. ieder kind kent haar en kan met 
haar of zijn problemen, groot of klein, bij Corrie 
terecht. als ze er een keer niet is, is dat een 
enorm gemis voor zowel kinderen als collega’s.’ 
het moge duidelijk zijn, Corrie is een zeer 
gewaardeerde collega op de octopus in boekel. 
‘Wij als team zeggen dan ook vaak: “Corrie is 
goud waard”. Ze staat voor iedereen klaar, voor 
kinderen, ouders en collega’s. een meer dan 
verdiende plek in het zonnetje dus!’
CdG

in ‘t Zonnetje 

Fotobijschrift

bijsterveldtvan

endriks endriks 

orst. ‘Zij begon in augustus 1995 orst. ‘Zij begon in augustus 1995 

eder kind kent haar en kan met eder kind kent haar en kan met 
haar of zijn problemen, groot of klein, bij Corrie haar of zijn problemen, groot of klein, bij Corrie haar of zijn problemen, groot of klein, bij Corrie 
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Geachte
staatssecretaris, 
beste Marja,

Laat ik beginnen met 
te zeggen dat we blij 
zijn met uw toezeg-
gingen aan de Tweede 
Kamer dat u werk gaat 
maken van de klachtenre-
gistratie en de inventarisatie van 
de lesurennorm. De deelnemers aan 
mbo-opleidingen hebben er recht op 
dat zij goed onderwijs krijgen. Alleen 
zo kunnen zij goed geprepareerd 
naar de arbeidsmarkt of het vervolg-
onderwijs doorstromen. 
In gesprekken die ik voer met deel-
nemers op het mbo hoor ik steevast 
dat er gebrek is aan ‘echte lessen’. 
Voor mij is het duidelijk dat bij het 
ontwikkelen van competenties ook 
klassikaal onderwijs niet kan ont-
breken. Wat dat betreft ben ik zeer 

benieuwd 
naar de 
uitkom-
sten 
van de 
inventa-

risatie van 
de lesuren-

norm! Maar 
eigenlijk had ik 

gehoopt op nóg een 
toezegging. Want van de leraren, on-
dersteuners en praktijkbegeleiders 

op de roc’s hoor ik ook veel kritiek. 
Met name het feit dat roc’s in de 
afgelopen jaren flink bezuinigd heb-
ben op het primaire proces, is hen 
een doorn in het oog. In twee jaar 
tijd is maar liefst één op de twintig 

mensen voor de groep verdwenen! 
Zelfs uit de eigen cijfers van de MBO 
Raad blijkt dat er kennelijk steeds 
meer geld wordt uitgegeven aan 
‘gedoe’, zoals onze leden dat om-
schrijven. Er worden steeds meer 
leraren vervangen door instructeurs. 
En dat probleem moet echt worden 
aangepakt. 
Het beroepsonderwijs is te belang-
rijk om zelf lage cijfers te krijgen. De 
leraren in het beroepsonderwijs zijn 
het minst trots op hun werk en hun 

instelling. En daar moeten we samen 
echt mee aan de slag!

roC’s hebben de aFgelopen jaren Flink 
beZuinigd op het primaire proCes

Schoolnieuws

roG

STEM!! Referendum werkdruk voortgezet 
onderwijs
Wat vindt ú de beste aanpak om de werkdruk in het voort-

gezet onderwijs te verminderen? Begin maart wordt aan 

alle leraren in het voortgezet onderwijs gevraagd hierover 

hun stem uit te brengen. 

Alle leraren – met uitzondering van de leraren werkzaam bij 

schoolbestuur OMO dat een eigen cao heeft – krijgen dan 

een brief thuis met de vraag een keuze te maken uit drie 

mogelijke modellen:

•  Expliciet vastleggen van de (maximum) lessentaak in  

de cao

•  Via de cao toekennen van een individueel trekkingsrecht

•  Op schoolniveau in overleg met de (P)MR regelingen 

afspreken

Bij de brief krijgt u een persoonlijke inlogcode waarmee u uw 

stem kunt uitbrengen op www.referendum-vo.nl.

Laat uw stem horen!
In de lopende cao staat dat de uitslag van het referendum 

uitgangspunt zal zijn voor de eerstvolgende cao. Vicevoor-

zitter van CNV Onderwijs en cao-onderhandelaar Patrick  

Banis: ‘De leraren in het voortgezet onderwijs kunnen nu dus 

zelf bepalen hoe het probleem van de werkdruk moet worden 

aangepakt. Daarom roep ik alle leraren in het voortgezet on-

derwijs met klem op om hun stem uit te brengen! Alle leden 

van CNV Onderwijs roep ik op het referendum ook onder de 

aandacht te brengen bij hun collega’s en er bij hen op aan te 

dringen massaal te stemmen.’ Meer informatie over het refe-

rendum is te vinden op www.cnvo.nl.
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De trein van passend onderwijs is vertrokken 
en rijdt gestaag door, met toestemming van de 
Tweede Kamer, zo bleek twee weken geleden 

bij een debat. Ook in de praktijk is er best 
draagvlak voor passend onderwijs, maar er zijn 

ook veel vragen en kritiekpunten. Geluiden uit 
politiek en praktijk.

met de uitwerking van een zogenaamd veldinitiatief. Op school 
ontwerpen we een één-zorg-route, om de basiszorg te verbeteren. 
Kern hiervan is dat de onderwijsbehoefte van elke leerling in kaart 
gebracht wordt, dat er een plan komt voor elke individuele leer-
ling en dat docenten volgens leerlijnen en handelingsgerichte 

Trein van 
passend onderwijs  
rijdt verder

‘We doen het al heel goed met zorgleer-
lingen, maar het kan altijd beter.’ Dat 
zegt Gerrit Witteveen, coördinator van 
het onderwijsservicecentrum op chris-
telijke scholengemeenschap (vmbo en 
praktijkonderwijs) Veenendaal (1.050 
leerlingen, waarvan de helft met een 
beschikking voor praktijkonderwijs of 
leerwegondersteunend onderwijs, en  
45 rugzakken) . ‘We screenen leerlingen 
op allerlei problemen en bieden faal-
angst- en sociale vaardigheidstrainingen 
aan. We weigeren vrijwel nooit een leer-
ling. Altijd proberen we van alles om 
een kind met problemen binnenboord te 
houden of weer terug te nemen als het 
tijdelijk naar een reboundvoorziening is 
geweest. We zien wel steeds zwaardere 
gedragsproblematiek en strengere indi-
catiecriteria, waardoor niet elke leerling 
die voorheen een rugzak kreeg dat nu 
ook nog krijgt.’

onderwijsbehoeften
‘Ik moet wel zeggen dat het proces van 
passend onderwijs zich tot nu toe vooral 
voltrekt buiten de school om’, erkent 
Witteveen. ‘Binnen de regio zijn we bezig 

Passend onderwijs in 
notendoP
Na talloze aanpassingen en heroverwegingen, zien 
de plannen met passend onderwijs er nu als volgt 
uit: per 1 augustus 2012 krijgen schoolbesturen een 
zorgplicht. Ouders die hun kind aanmelden bij een 
school krijgen een passend onderwijsaanbod op die 
school of een andere school. Als ouders en school-
bestuur het niet eens worden, is er een geschillen-
regeling. Er komt een referentiekader, opgesteld 
door sectororganisaties, waarin onder meer aan-
dacht is voor het opstellen van een zorgprofiel per 
school (wat kan de school bieden?), medezeggen-
schap, positie van ouders, ondersteuning van scholen 
en leraren, verantwoording van zorgmiddelen en 
overgangen tussen onderwijssectoren. Leraren krij-
gen ondersteuning van klassenassistenten en intern 
begeleiders en ze krijgen scholing. Een deel van het 
geld voor ambulante begeleiding gaat voortaan naar 
de samenwerkingsverbanden. Het geld voor zorg in 
het onderwijs wordt vastgesteld op het niveau van 
2008. Bovendien worden de middelen gelijkmatiger 
over het land verdeeld. In plaats van het huidige rug-
zakje komt er een handelingsgerichte diagnostiek, 
met flexibele inzet van middelen en voorzieningen. 
De kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs 
ten slotte moet verbeterd worden. 
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afspraken naar een bepaald doel toewerken, heel planmatig dus. 
Belangrijk daarbij is dat een leerlingbespreking gaat over de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en niet meer, zoals nu 
nog wel eens het geval is, over wat de docent lastig vindt. Het 
komend jaar gaan we teambrede scholing organiseren gericht op 
onderwijsbehoeften en ontwikkelingsperspectieven van kinderen.’
Goed klassenmanagement staat ook centraal in het opkrikken 
van de basiszorg, benadrukt Witteveen. ‘Het moet immers in 
de klas gebeuren, de docent moet het doen. Het gevaar van het 
onderwijsservicecentrum, zoals dat nu bestaat met z’n deskun-
digen, is dat docenten problemen afschuiven op ons. Dat mag 
straks niet meer gebeuren.’
Uit een recent gehouden arbo-belevingsonderzoek op de scho-
lengemeenschap in Veenendaal blijkt dat docenten betwijfelen of 
ze kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van elke leerling. 
‘Wat dat betreft is er dus zeker draagvlak voor passend onderwijs, 
omdat docenten juist het beste willen voor hun leerlingen. In de 
leerhuizen die we aan het vormen zijn, waarin groepen van on-
geveer zestig leerlingen zelfstandig aan het werk zijn aan de hand 
van week- of dagplanningen, vraagt het echter extra inspanning 
om die behoefte van elke leerling in de gaten te houden.’

ZevenPuntenPlan
CNV Onderwijs hield eind 2009 een peiling onder de leden. 
Daaruit bleek een groot draagvlak voor de ideeën achter pas-

send onderwijs, maar ook waren er zorgen 
en wensen. Het gebrek aan onderwijsassi-
stenten en de grootte van de klassen werden 
bijvoorbeeld genoemd als knelpunten. De 
bond stelde een zevenpuntenplan op, met 
punten als: meer ondersteuning in de klas, 
meer op maat gesneden scholing, leraren er 
meer bij betrekken, middelen vooral inzet-
ten in de klas, ook nog aandacht voor het 
‘reguliere’ kind en meer aandacht voor zorg 
in lerarenopleidingen. 
De Tweede Kamer stuurde twee weken gele-
den een spervuur van vragen op staatssecre-
taris Dijksma af over passend onderwijs.  
Eén van de vragen was of het zevenpunten-
plan van CNV Onderwijs leidend voor haar 
is. ‘Nee, dat niet’, moest ze toegeven, ‘want 
er zijn immers meer belangen en ik wil alle 
betrokkenen op de trein houden, naast on-
derwijspersoneel ook ouders en werkgevers. 
Ik heb wel uit de peiling van CNV Onder-
wijs geleerd dat leraren een positieve grond-
houding hebben over passend onderwijs, 
maar dat er nog wel het een en ander moet 
gebeuren, wil het kans van slagen hebben.’ 

beren 
Veel partijen in de Kamer delen die mening. 
De SP was de enige die het gekozen spoor 
wenst te verlaten. Smits (SP): ‘Passend 
onderwijs is een bezuiniging. Het onderwijs 
wordt passend gemaakt op de begroting. Er 
wordt bezuinigd op de ambulante begelei-
ding, de rugzakjes en het speciaal onderwijs.’ 
Ferrier (CDA) is positiever, wil pas voor de 
zomer go of no go zeggen, afhankelijk van de 
invulling van het referentiekader (zie kader). 
‘Kan een school op een gegeven moment 

zeggen: “Vol is vol?” En hoe zorgen we 
ervoor dat scholen niet gaan wegdui-

ken voor zorgleerlingen?’
Margot Kranenveldt 

(PvdA) zou graag 
een voortvarende 

aanpak zien in het 
opkrikken van de 
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handelingsbekwaamheid van docenten, de 
samenwerking tussen scholen, afstemming 
tussen onderwijs en zorg en een kwaliteits-
slag in het speciaal onderwijs. ‘Hoe gaat 
u eigenlijk het gat opvullen in de bekosti-
ging? U gaat de bekostiging baseren op het 
niveau van 2008, maar in 2012 zullen er 
veel meer zorgleerlingen zijn.’ Ook Bosma 
(PVV) ziet nog wat beren op de weg naar 
passend onderwijs: ‘Hoe voorkomen we 
dat kennis verdampt nu het mes gaat in de 
ambulante begeleiding? Draagvlak onder 
leraren is ook zo’n faalpunt.’
De GroenLinks-fractie is kritisch over 
het traject. Dibi: ‘Hoe verhoudt de zorg-
plicht zich met een acceptatieplicht? Pas 
aan de achterdeur krijgen ouders rechten 
en kunnen ze naar een geschillencommis-
sie. Aan de voordeur staan ze met lege 

handen. En wat gaan we doen voor de 
leraren die massaal aangeven dat ze onvol-
doende toegerust zijn voor het omgaan 
met zorgleerlingen?’

diaGnose
Staatssecretaris Dijksma ziet een groot 
lichtpunt: ‘We zijn het in elk geval eens 
over de diagnose. Het huidige systeem 
voldoet niet. We delen dat we in de 
toekomst meer moeten kijken naar wat 
kinderen wél kunnen in plaats van wat 
ze níet kunnen. Zorgplicht is geen accep-
tatieplicht. In principe moet een school 

gaan zorgen voor een kind dat aangemeld wordt, behalve als 
er redenen zijn dat dat niet kan. In dat geval moet de school 
met de ouders op zoek naar een andere passende plek. Wat de 
redenen zouden kunnen zijn? Dat hangt van de school af.’ Ze 
benadrukt dat kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, 
daar altijd terecht moeten kunnen. ‘Ook de positie van het spe-
ciaal basisonderwijs staat niet ter discussie. Deze scholen geven 
onderwijs aan leerlingen met relatief lichte problematiek en dat 
blijven ze doen.’ Ze reageert op de angst dat er steeds zwaardere 
‘gevallen’ naar het speciaal basisonderwijs zullen gaan: ‘Men-
sen moeten eens ophouden met vanuit hun eigen instelling te 
kijken. Ze moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid oppakken 
voor goed onderwijs voor élk kind.’

beZuiniGinG
Ellen Pieterse, directeur van speciale basisschool (sbo) De Wissel 
in Hoorn en voorzitter van het landelijk werkverband speciaal 
basisonderwijs, maakt zich zorgen. ‘Natuurlijk is iedereen voor 
een passend onderwijsaanbod voor elke leerling, maar de manier 

waarop stemt mij niet optimistisch. Ik snap dat 
de groei van het aantal leerlingen in het speciaal 
onderwijs niet oneindig door kan gaan. Maar de 
maatregelen van de staatssecretaris zullen dat aan-
tal niet doen afnemen, vrees ik. We moeten onder-
scheid maken tussen voor en na 2012, als passend 
onderwijs een feit is. Vóór 2012 speelt dat de 
staatssecretaris de bekostiging van de rugzakleerling 
in het speciaal basisonderwijs gelijk wil trekken met 
die in het regulier onderwijs. Speciale basisscholen 
krijgen nu voor een leerling met rugzak ongeveer 
15.000 euro, vanaf augustus 2010 ongeveer 11.000 
euro. Van dat extra geld betalen wij op De Wissel 
nu drie klassen voor elk tien autistische leerlingen. 
Als we dat geld niet meer krijgen, moeten we die 
kinderen misschien wel doorverwijzen naar het 
speciaal onderwijs, waardoor wij de expertise kwijt 
raken en leerlingen niet meer dicht bij huis naar 
school kunnen. Of erger: die kinderen komen 
thuis te zitten!’ Uit een peiling onder driehonderd 
sbo-scholen blijkt dat 60 procent bang is voor de 
financiële gevolgen van de operatie. In totaal krij-

gen nu 3.500 leerlingen in het sbo een rugzak, waarmee ongeveer 
170 fte aan personeel bekostigd wordt.
Voor de situatie na 2012 is Pieterse blij met de woorden van 
de staatssecretaris, dat de positie van het sbo hetzelfde blijft als 
nu. ‘Dat stelt mij gerust. Waar ik niet gerust op ben is dat de 
zorgmiddelen voor 2012 worden gebaseerd op het zorgbudget 
in 2008. Iedereen weet dat het aantal zorgleerlingen sinds 2008 
behoorlijk gestegen is en dat het budget dus ontoereikend zal 
zijn. Ik vrees dat samenwerkingsverbanden dan strategisch 
gaan handelen en leerlingen plaatsen op de minst dure scholen, 
reguliere basisscholen en speciale basisscholen dus. Passend 
onderwijs is naast een mooi streven ook een bezuiniging en ik 
zie niet goed hoe die twee samen kunnen gaan.’
Ciska de Graaff
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mijke pelgrim (31) is docent engels en werkt 
op het sint nicolaaslyceum in amsterdam.

mon·ster het; o -s 1) angst aanjagend 
wezen 2) mens met een  
wanstaltig voorkomen of 
afschuwelijke eigenschappen

Monsterverbond
Er zitten vijf monsters in mijn lo-
kaal. Zo net toen de bel ging, kwa-
men ze binnengekropen. Ze hebben 
hun vaste plekken achterin opgezocht 
en daar slapen ze nu hun monsterslaap. 
Als ze zo rustig een beetje liggen te tukken, 
terwijl ik mijn dingetjes op het bord zet, zijn ze 
best aaibaar. De monsters in mijn lokaal zijn 
dan ook geen standaard monsters. 

Mijn monsters zijn meestal niet angstaanjagend.  
Behalve dan als ik strafwerk opgeef. Dan gaat het wel 
eens van grim-gram-grauw. En ze laten me soms 
schrikken. Dan staan ze opeens met zijn vijven achter 
me en loeien dingen in mijn oor over een héééél fijn 
weekend, en tot gauw maar weer en we zullen énorm 
hard ons huiswerk maken. 
Ik zou mijn monsters ook niet willen omschrijven als 
wanstaltig. Sowieso omdat dat niet zo aardig zou zijn. In 
vergelijking met de rest van hun klasgenoten kunnen ze 
er in ieder geval prima mee door. Ook monsters hebben 
zo hun dagen waarop hun vacht leuk zit bijvoorbeeld. 
Mijn monsters zien er vaak best wel grappig uit zelfs. Met 
interessante dingen in hun haar of op hun hoofd. En ze 
hebben gevoel voor kleur.
Afschuwelijke eigenschappen hebben 
mijn monsters ook niet echt. Ze vinden 
het soms moeilijk om met hun klau-
wen van elkaars spullen af te blijven. 
En ze hebben een monsterlijk gevoel 
voor humor. Op de dagen dat ze melig zijn, zitten ze te 
brullen van de lach om de meest flauwe grappen. Daar 
word ik dan wel eens moe van.

Maar wat ik mooi aan ze vind en leuk om te zien, is dat de 
monsters het zo gezellig hebben samen. De vijf mon-
sters hebben een monsterverbond. Niet omdat het nu 

Schooljournaal 13

eenmaal kuddedieren zijn, maar omdat ze elkaar echt 
graag mogen. Als het pauze is slaan ze hun armen om 
elkaar heen en slingeren naar beneden om sigaretjes 
te gaan roken. En dan luisteren ze naar monstermu-
ziek en kletsen over monsterkleren, knappe monster-
mannen en de monsterfeestjes waar ze in het week-
end gaan dansen. 

Van hun mentor heb ik gehoord dat als straks het 
schooljaar voorbij is, twee van de vijf monsters naar 
andere oorden zullen vertrekken. Dan zal het rustiger 
worden op school en misschien ook wel een beetje 
saaier. Zolang mijn monsters er nog zijn, zal ik ze dus 

maar laten slapen, daar achterin mijn klaslokaal. Dan 
heb ik een rustige les en zij straks weer een beetje 
energie voor in de pauze. Want van alles wat je leert 
op de middelbare school is vriendschap uiteindelijk de 
mooiste les.

mijn monsters Zijn meestal niet 
angstaanjagend. behalVe dan als ik 
straFWerk opgeeF

columncolumncolumncolumnmijke pelgrim
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Menig leraar 
op kieslijst 
gemeenteraads
verkiezingen

Hoezo werkdruk? Er zijn mensen op scholen die na vijven nog de 
energie hebben om zich vol op de plaatselijke politiek te storten. 

Op menige verkiezingslijst prijkt op 3 maart een werknemer uit 
het onderwijs. Is dat uit idealisme, vanwege de status of omdat 

het de enige mogelijkheid is iets in het onderwijs te veranderen? 
Lijsttrekker Harry Erkens uit Landgraaf, al 32 jaar actief in de 

gemeenteraad: ‘Je moet politiek vooral leuk vinden.’ 

ik eigenlijk niet met mijn leerlingen over 
het raadswerk. Nooit gedaan. Ook niet 
toen ik vier jaar wethouder was’, legt 
Harry Erkens (54) uit, lijsttrekker en 
raadslid sinds 1978 voor de lokale partij 
GBBL (Gezamenlijke Burger Belangen 
Landgraaf). 

Multifunctioneel 
centruM
De groepering is met negen zetels de 
grootste fractie in de Zuidlimburgse ge-
meente. ‘Ik wil dat ook gescheiden hou-
den. ‘s Ochtends sta ik voor groep 8 en 
ben ik plaatsvervangend directeur, in de 
middag ben ik raadslid. Ik probeer onder 
schooltijd niet aan de politiek te denken 
en in de raad niet aan de Citotoets, maar 
makkelijk is het niet. Gelukkig is het 
aantal keren dat ik werd weggeroepen 
van school op de vingers van een hand 
te tellen. Toen ik ook locoburgemeester 
was, moest ik ’s nachts wel regelmatig op 
pad in verband met brand of ongevallen.’ 
De joviale vijftiger zegt nooit voor het 

‘ik probeer onder schooltijd niet aan de politiek te denken en 
in de raad niet aan de citotoets.’
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‘Kinderen zeggen wel eens tijdens verkiezingstijd: ”Meester, 
ik heb u zien hangen in het dorp” of “Mijn mamma heeft uw 
folder op de koelkast gehangen”, maar meer dan dat bespreek 
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blok te zijn gezet door ouders, bestuur-
ders of collega-directeuren om iets te re-
gelen. ‘Ik zou het niet willen en ook niet 
kunnen. Natuurlijk beschik ik over veel 
informatie en zijn de lijnen voor mij kor-
ter naar de ambtenaren op het raadhuis. 
En, ja, toen ik wethouder was heb ik me 
intensief bemoeid met de nieuwbouw 
van mijn school An d’r Put in Waubach. 
Onderwijs viel weliswaar onder een col-
lega, maar we zochten gezamenlijk naar 
oplossingen om een en ander te financie-
ren. Mijn fractie kwam toen met het idee 
van een multifunctioneel centrum met 
daarbovenop seniorenwoningen.’
Problemen zijn er volgens Erkens even-
min ooit geweest met kinderen van poli-
tieke tegenstanders. ‘Ik heb altijd prettige 
oudergesprekken gevoerd en zo hoort het 
ook. Je moet politiek vooral leuk vinden, 
want het neemt veel vrije tijd in beslag. 
Opgeteld werk je zo’n zeventig uur per 
week en ben je drie avonden weg, als 
wethouder zelfs nog meer. Daarom stopte 
ik met dat werk, toen mijn vrouw reuma 
kreeg. Met twee schoolgaande kinderen 
werd het wethouderschap te zwaar.’

aMbitie ervaren
Nicole Dauss (35) uit Berg en Terblijt 
ondervond eveneens het gebrek aan vrije 
tijd, maar stopt in tegenstelling tot Erkens 
wel met de politiek. ‘Ik maak even pas op 
de plaats.’ Ze is nog tot 3 maart lid van 
de gemeenteraad in Valkenburg aan de 
Geul voor Algemeen Belang. ‘Ik heb een 
man en twee prachtige dochters die voor 
mij op de eerste plaats komen. Mijn werk 
op school in het managementteam brengt 
ook heel wat verantwoordelijkheden met 
zich mee. Ik geef me vol voor die baan 
en wil ‘m zeker niet kwijt.’ Ze zegt dat ze 
als praktijkmens veel heeft kunnen doen 
voor het onderwijs.
‘Je moet wel een beetje gek zijn om de 
functies van leerkracht/directielid en 
gemeenteraadslid te combineren en 
daarin goed te functioneren, maar het 
is zeker mogelijk’, vindt Jentje Steringa, 
adjunct-directeur van basisschool De 
Bron in Bolsward en fractievoorzitter 
van het CDA in de Friese gemeente. ‘Je 
moet enorm veel ambitie ervaren voor de 
plaatselijke politiek. Heb je die niet, dan 
moet je er niet aan beginnen, want je 

moet leren je horloge opzij te leggen. Mijn werk staat na mijn gezin 
op de tweede plaats, daarna volgt de politiek, maar wat haal ik er 
een energie uit voor mijn onderwijstaken overdag.‘

KaPotte straatlantaarns
Marianne van den Brenk-Steijn (51) uit Velserbroek zit bijna tien 
jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Velsen. Sinds september 
2008 combineert ze haar raadswerk met dat van docent omgangs-
kunde op de Lissense vestiging van het Haarlemse Roc Nova 
College. ‘Vanaf het begin had ik onderwijs in mijn portefeuille. 
Het stond toen niet echt op de politieke agenda. Er was een VVD-
wethouder voor onderwijs, maar het leefde onder hem niet echt. 
Het wordt toch allemaal landelijk bepaald, wij hebben daar geen 
invloed op, was meer de houding van de raad. Onzin, want ik heb 
in al die jaren best wel wat zaken op de kaart gezet’, meent Van 
den Brenk. ‘Ik heb gepleit voor betere huisvesting, het aan elkaar 
koppelen van jeugdbeleid, jeugdzorg en onderwijs en tegen kor-
tingen op het onderwijsachterstandenbeleid.’ Ouders, maar ook 
de leraren spreken haar nauwelijks aan op haar raadswerk, waar 
ze tegenwoordig noodgedwongen minder tijd in investeert. ‘Op de 
school van mijn 11-jarige zoon en op straat krijg ik meer vragen 
over zichtbare zaken zoals kapotte straatlantaarns.’ Wat haar het 
meeste opviel toen ze zelf ging lesgeven: ‘Dat alles, waar ik al die 
jaren voor gestreden had, zoals betere huisvesting, niet op lucht 
was gebaseerd.’
Peter Magnée

Marianne van den 
brenk over wat 
haar het meeste 
opviel toen ze weer 
ging lesgeven: 
‘dat alles, waar 
ik al die jaren 
voor gestreden 
had, zoals betere 
huisvesting, niet 
op lucht was 
gebaseerd.’
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Taal in beeld laat ’t zien!

Taal in beeld is een succes. Zwijsens nieuwste 
taalmethode is nog maar net compleet en honder-
den scholen zijn al overgestapt. Waarom? Taal in 
beeld is fris, fl exibel en overzichtelijk. Compact, 
toegankelijk en makkelijk in gebruik. De mogelijk-
heden voor zelfstandig leren zijn maximaal. Het 
voordeel voor u? Veel tijd om leerlingen op maat 
te begeleiden!

Taal in beeld is helemaal van deze tijd. Met 
begrijpelijke taal en vooral veel beeld. Computer, 
digibord en iPod: Taal in beeld gebruikt ze 
allemaal. Maar alleen als u dit wilt, want alle 
opdrachten zijn er ook op papier. Zo brengt Taal in 
beeld taal tot leven. 

Meer weten? Ga snel naar www.taalinbeeld.nl. 

Breng leren tot leven

adv Tib Sj 210x297+5.indd   1 13-01-2010   16:24:00
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De nieuwste generatie leraren is voortdurend in 
staat zichzelf te verbeteren en het onderwijs aan 
te passen aan de veranderende eisen van de 
maatschappij. Anouke Bakx (38), net benoemd 
tot lector Leren en Innoveren op de pabo’s van 
Fontys Hogescholen, begeleidt docenten om 
studenten adequaat te coachen.  

Anouke Bakx 
voorstander van 
een gezamenlijk 
curriculum 
van alle pabo-
studenten in de 
eerste twee jaar.

Pabo-studenten 
leren innoveren

door tijdens hun eerste vijf werkjaren 
regelmatig nascholingen te volgen op 
diverse terreinen, zoals dat ook in de me-
dische wereld gebeurt. Zo is in september 
de masteropleiding Leren en Innoveren 
gestart aan Fontys pabo’s. Dit biedt een 
mooie ontwikkelmogelijkheid voor hen 
die door willen studeren op masterniveau, 
maar die niet per se richting management 
willen.’ Een concreet project dat komend 
jaar in uitvoering gaat, is het pabo-plus-
traject, een aanvullend programma, met 
aspecten van de masteropleiding. Bakx: 
‘Een groep excellente pabo-studenten 
gaat dan vanaf hun tweede studiejaar 
praktijkgericht onderzoek verrichten op  
een aantal geselecteerde basisscholen.’
Peter Magnée 

‘Een leraar moet een duizendpoot het anders schiet hij tekort’, 
meent Anouke Bakx, sinds 1 januari lector Leren en Innoveren 
aan de Fontys pabo’s. ‘Daarom staan we in Nederland met de 
pabo’s voor een uitdagende klus, want de beeldvorming van de 
lerarenopleiding en het beroep van leraar is de laatste tijd niet 
altijd even genuanceerd’, zegt de Tilburgse, die mede verant-
woordelijk is voor het onderzoek(sbeleid) binnen de pabo.

Stevige BASiS
‘Van een leraar wordt tegenwoordig misschien wel te veel 
verwacht. Bijna iedereen is het erover eens dat niet alle ken-
nis en vaardigheden in vier jaar pabo kunnen worden gepropt. 
Daarom is het belangrijk dat leraren zich steeds blijven ontwik-
kelen, ook als ze al voor de klas staan’, oordeelt Bakx. ‘De vraag 
is: welke kennis en vaardigheden geven we leraren bij de start 
van hun loopbaan mee? Moeten ze alles op hetzelfde niveau be-
heersen, of kan er gedifferentieerd worden, zodat ze zelf kunnen 
kiezen waarin ze zich specialiseren?’ Persoonlijk is ze voor een 
pabo-opleiding met een gezamenlijk curriculum voor alle stu-
denten in de eerste twee jaar. ‘Daarmee wordt een stevige basis 
neergezet.’ Ook acht Bakx een hoog (vak)kennisniveau van de 
toekomstige leraar belangrijk, als de leraar maar wel weet hóe 
deze kennis flexibel aangewend en gebruikt kan worden in di-
verse contexten. ‘Het zou ook goed zijn als studenten zich  spe-
cialiseren, in het jongere of het oudere kind, zoals nu op vrijwel 
alle pabo’s ook gebeurt. Daarnaast zou het mooi zijn als er een 
inhoudelijke specialisatie komt op één of twee domeinen, zoals 
taal, rekenen, wereldoriëntatie en cultuureducatie. Dit vraagt 
van de opleidingen wel dat ze de lat hoog leggen.’

MASteropleiding 
De pabo moet volgens Bakx worden gezien als een opleiding die 
startbekwame leraren opleidt. ‘Als leraren eenmaal werkzaam 
zijn op een school, gaat de professionalisering door, bijvoorbeeld Fo
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Massage 
in de klas

Een kwartiertje in de week kindermassage zorgt voor rust 
en kalmte in de klas. Bovendien leren kinderen om grenzen 

aan te geven: wat is prettig en wat niet? ‘Aanraken is een 
basisbehoefte en de massage zorgt voor een betere sfeer in 

de klas’, zegt massagedocent Marijke Sluijter. ‘Kinderen leren 
een andere kant van iemand kennen en kunnen daardoor 

respect opbrengen voor een ander.’

‘Leerlingen leren zich ontspannen, dat geeft een 
enorme voldoening’

als Zweden en Denemarken, waar de 
massage in scholen en kinderdagver-
blijven heel gewoon is. Sluijter: ‘Als je 
een groep kinderen observeert, zie je 
dat ze altijd aan elkaar zitten. Kinderen 
hebben die aanraking nodig, ze kunnen 
niet zonder. Onderlinge kindermassage 
is een manier om kinderen daarin op te 
voeden.’ 

HuidHonger
Leerkracht en remedial teacher psy-
chomotoriek Jaspers Focks herkent de 
behoefte van leerlingen om aangeraakt 
te worden. ‘Er zijn leerlingen die thuis te 
weinig liefdevol aangeraakt worden. Als 
ze het positief niet ervaren of krijgen, dan 
zoeken ze het wel negatief. Dat leidt tot 
duwen en trekken aan elkaar in de klas.’ 
Sluijter noemt dit verschijnsel huidhon-
ger. ‘Als kinderen weinig worden aange-
raakt, gaan ze hun grenzen overschrijden. 
Ze zoeken negatief lichaamscontact.’
Een belangrijk effect van de kindermas-
sage is dat kinderen leren aangeven wat 
hun eigen grenzen zijn. ‘Ze moeten zeg-
gen wat ze prettig vinden en wat niet. 
Daarnaast ontdekken ze dat iemand iets 
heel fijn kan vinden terwijl een ander dat 
niet vindt’, zegt Sluijter. ‘Het is belangrijk 
dat kinderen ontdekken en accepteren 
dat mensen anders zijn.’
Daarnaast worden leerlingen van de 
massage heel ontspannen. Dit komt 
doordat regelmatige aanraking van de 
huid er voor zorgt dat het hormoon 
oxytocine wordt aangemaakt. Sluijter: 
‘Dit stemmingshormoon zorgt ervoor dat 

Voor meer informatie: www.

aanrakeneenle
vensbehoefte.n

l  

Ervaringen ho
ren van de  

leerkrachten v
an de Emmaschool?  

Mail naar onde
rlinge 

kindermassage@live.nl

Zachte klanken van dromerige muziek zweven door het klaslo-
kaal van de Emmaschool in Nijkerk. ‘De zon schijnt met warme 
stralen’, fluistert leerkracht Willy Jaspers Focks tegen de leerlin-
gen in de klas. Sanne ligt met haar hoofd op tafel, haar armen 
ernaast en haar ogen gesloten. Klasgenoot Elly maakt met vlakke 
hand ronddraaiende bewegingen over haar rug. Jaspers Focks 
vertelt zachtjes verder: ‘En dan komt er een grote wolk, waaruit 

allemaal sneeuwvlokjes vallen.’ Voorzichtig begint Elly met haar 
vingertoppen op de rug van Sanne te tikken. ‘Het kriebelt, maar 
wel lekker’, giechelt Sanne. 
In Nederland heeft kindermassage op verscheidene scholen 
een plekje in het lesrooster. ‘Deze massages kunnen variëren 
van een tot meerdere keren per week. Belangrijk is dat je het 
kort houdt, een paar minuten kan soms al voldoende zijn’, 
vertelt Marijke Sluijter, massagedocent en auteur van het boek 
Aanraken een levensbehoefte. Het idee is overgewaaid uit landen 

enkele Seconde MASSAge
Zelf aan de slag  met een massagespelletje? Probeer dan Olleke 
Bolleke, dit aanrakingsspel kan eenvoudig aangeleerd worden en 
neemt maar enkele seconden in beslag. Pak met beide handen de 
hand van het andere kind. Klim langs de arm naar boven door steeds 
de andere hand weg te halen en boven de andere te zetten. Eenmaal 
bij de bovenarm aangekomen, glijd je met beide handen weer naar 
beneden. Hierbij kan het liedje Olleke bolleke rubisolleke olleke bol-
leke knol gezongen worden.
Uit: Aanraken een levensbehoefte van Marijke Sluijter.
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je ontspant. Je wordt kalmer en aandachtsvoller met als gevolg 
dat je open staat voor nieuwe leerstof.’ 
 
pizzA Met gerASpte kAAS
Ook in de groepen vijf en zes van de Emmaschool wordt er een 
kwartiertje ingeruimd voor massageles. Leerkracht en gedrags-
specialist Annemieke Frie stelt voor om een pizza op elkaars 
rug te maken. Terwijl zij ingrediënten als tomatensaus, geraspte 
kaas en plakjes worst opsomt, wrijven en kriebelen de leerlin-
gen over elkaars rug. Twee leerlingen hebben zelfs een kussentje 
meegenomen om lekker zacht te liggen. Bij de bespreking na 
afloop vertelt een van de jongens dat hij zich dankzij de mas-
sage een stuk rustiger voelt. Frie: ‘Ik heb een onrustige groep. Ik 
word erg blij als ik zie dat ze allemaal de rust hebben gevonden.’
De massagelessen zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen, al 
vereist iedere groep een eigen aanpak. ‘Jongere leerlingen zijn 
veel lichamelijker. Zij raken elkaar ook veel meer aan. Ook als 
leerkracht ben ik veel meer gewend om kinderen aan te raken’, 
vertelt Jaspers Focks. In de hogere groepen werkt een zakelijke 
benadering vaak beter, stelt massagespecialist Sluijter. ‘Het moet 
logisch aansluiten bij hun belevingswereld, je kunt bijvoorbeeld 
bij computerlessen een rsi-massage geven om nekklachten te 
voorkomen.’ 

rug, SchouderS, ArMen
Leerlingen die niet willen masseren, hoeven niet mee te doen. 
Er wordt ook alleen gemasseerd op de zogenaamde veilige 
zones: rug, schouders en armen. Eventueel nog hals en hoofd, 
maar dat vinden lang niet alle kinderen fijn. ‘De Emmaschool is 
een basisschool voor speciaal onderwijs. Er zijn veel kwetsbare 
leerlingen. Het is belangrijk om niet meteen te gaan masseren. 

Wij zijn begonnen met aanrakingsspelen. 
Klapspelletjes met de handen en elkaar 
tillen waardoor kinderen leren aanraken’, 
vertelt Frie. ‘Leerlingen die niet mee wil-
len doen, gaan vaak uit zichzelf met hun 
hoofd op tafel liggen. Dan ervaren ze wel 
de sfeer en het geluid, dat vinden ze ook 
heerlijk.’

doodeng
Op de Emmaschool zijn leerlingen, ou-
ders en leerkrachten enthousiast over de 
massage in de klas. Toch weet Sluijter 
wel dat er vooroordelen over de mas-
sagelessen bestaan. ‘Er heerst een taboe 
op het aanraken van kinderen, sommige 
mensen hebben de overtuiging dat kin-
deren elkaar niet mogen aanraken. Ter-
wijl het masseren juist het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden en het welzijn 
van de leerlingen bevordert.’
Leerkracht Frie noemt het een drem-
pel waar je overheen moet stappen. ‘Ik 
vond de eerste les doodeng, hoe gaan 
de leerlingen reageren? Masseren is niet 
iets wat je normaal gesproken met leer-
lingen doet. Maar als je dan ziet dat ze 
zich steeds meer kunnen overgeven en 
ontspannen, geeft dat ontzettend veel 
voldoening.’
Marloes Oelen

leerkracht 
en gedrags-
specialist 
Annemieke 
Frie: ‘het 
masseren 
bevordert het 
ontwikkelen 
van sociale 
vaardigheden 
en het welzijn 
van de 
leerlingen.’
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loonsuppletie BWoo omhoog
De verhoging van de BWOO-grondslag wordt voor 
de mensen met BWOO-loonsuppletie in maart 2010 
geëffectueerd. Zij ontvangen dan ook een nabetaling 
over januari en februari. De mensen met een gewone 
BWOO-uitkering krijgen het hogere maandbedrag 
al in februari 2010, met een nabetaling over januari. 
BWOO-ers ontvangen vanaf 2010 niet langer extra 
uitkeringen in december. Zie voor meer uitleg: www.
cnvo.nl/nieuws/artikel/39885 

Scholingsdag voor onder-
nemings raden onderwijs-
adviesbureaus over werkdruk
Het thema werkdruk leeft bij de onderwijsadviesbu-
reaus, zo bleek heel duidelijk tijdens de cao-bijeen-
komst op 25 september 2009. Daarom organiseren de 
sector Onderwijsdienstverlening van CNV Onderwijs 

en de groep Onderwijsadvisering van 
de AOb op vrijdag 19 maart 2010 
een scholingsdag over werkdruk. 
Info: van.leusden@hetnet.nl

AoW-toeslag voor 
jonge partner blijft tot 2015
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid zet een streep door de vervroegde afschaffing 
van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor (nieuwe) 
AOW-ers met partners jonger dan 55 jaar. CNV Onder-
wijs vindt deze stap eigenlijk niet meer dan vanzelfspre-
kend. De maatregel bruuskeerde gewekte verwachtingen 
en stuitte dan ook terecht op breed verzet. Bestuurder 
Willem Jelle Berg: ‘Ook wij hebben in CNV-verband fel 
tegen de ingreep geprotesteerd. Als deze niet was inge-
trokken had de overheid zich onbetrouwbaar getoond.’ 
Klijnsma wil het financiële gat dat nu ontstaat vooral 
dichten door de al aangekondigde algemene korting op 
de AOW-partnertoeslag van 6% te verhogen naar 8%. 
De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afge-
schaft voor nieuwe AOW-ers. De politiek heeft dit al in 
1995 besloten vanwege de verdergaande individualise-
ring en emancipatie van vrouwen. Meer informatie op: 
www.cnvo.nl/verlofontslag/pensioen

en de groep Onderwijsadvisering van 
de AOb op vrijdag 19 maart 2010 de AOb op vrijdag 19 maart 2010 de AOb op vrijdag 19 maart 2010 
een scholingsdag over werkdruk. 

W-toeslag voor 

en de groep Onderwijsadvisering van 
de AOb op vrijdag 19 maart 2010 de AOb op vrijdag 19 maart 2010 de AOb op vrijdag 19 maart 2010 

Meer tijd voor beslissing trekkingsrecht 
voortgezet onderwijs
Op dit moment zijn de cao-partijen in onderhande-
ling over een nieuwe cao-vo per 1 augustus 2010. 
Een van de onderwerpen die op de agenda staat is 
het trekkingsrecht. Onduidelijk is of dit trekkings-
recht ook in de nieuwe cao zal worden opgenomen. 
Dit hangt af van de uitkomst van het referendum 
over de werkdruk dat begin maart wordt gehouden. 
Volgens de lopende cao 2008-2010 maakt de werk-
nemer uiterlijk 15 maart aan de schoolleiding zijn 
keuze bekend inzake de invulling van de 24 klokuren 
‘trekkingsrecht’ in het kader van de vermindering 
van de werkdruk. Gezien de onzekerheid die op dit 
moment bestaat over het al dan niet voortbestaan 
van het trekkingsrecht, adviseren cao-partijen om de 
datum van 15 maart in overleg tussen werkgever en 
P(G)MR te verschuiven naar een nader te bepalen 
moment. Zodra de uitslag van het referendum be-
kend is (rond half maart) kan nader bezien worden 
hoe hiermee om te gaan.

Oplossingen voor knelpunten functiemix po
Bij de invoering van de functiemix in het primair on-
derwijs doet zich - met name voor kleine scholen - een 
aantal knelpunten voor. Het betreft het toepassen van 
de ‘sleutels’ voor kleine scholen, de salarisinpassing bij 
de overstap naar een hogere functie en de vraag wat 
mag worden meegeteld voor de percentages LB- 
functies (bao) en LC-functies (s(b)o) per 1 augustus  
2010. Sociale partners en het ministerie van OCW  
hebben hiervoor nu oplossingen gevonden. Ook heb-
ben de sociale partners een handleiding gemaakt naar 
aanleiding van tien pilots in het primair onderwijs 
over de invoering van de functiemix. De handleiding 
en de oplossingen voor de knelpunten vindt u op onze 
site www.caoinhetonderwijs.nl
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overzicHt regiospreekuren 
dinsdag   2 maart   Assen
donderdag 4 maart  Apeldoorn
donderdag 11 maart Rotterdam
dinsdag 16 maart Roermond
donderdag 18 maart ’s Hertogenbosch
woensdag 24 maart Assen
donderdag 25 maart Apeldoorn
donderdag 1 april Rotterdam
dinsdag 6 april Roermond
donderdag 8 april ’s Hertogenbosch
dinsdag 13 april Assen 
donderdag 15 april Apeldoorn



‘Leuker kunnen we het niet maken’, roept de belas-
tingdienst regelmatig. Dat is ongetwijfeld waar, maar 
toch biedt de belastingwetgeving soms mogelijkheden 
om een stukje van de loonheffing die je betaalt terug 
te krijgen. De salderingsregeling biedt onder bepaalde 
voorwaarden daartoe de kans.
Kort gezegd komt deze regeling er op neer dat je werkge-
ver je voor iedere gereisde kilometer, zowel woon-werk 
als dienstreis, € 0,19 belastingvrij mag uitbetalen. Omdat 
de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer meestal 
lager uitkomt dan € 0,19, blijft er vaak fiscale ruimte 
over, die dan op een andere manier ingezet kan worden.
Een voorbeeld maakt dat duidelijk: iemand met een full-
time baan in het basisonderwijs heeft een reisafstand van 
25 km enkele reis van huis naar school. Zo iemand reist 
200 dagen x 50 km = 10.000 km per jaar. De vergoeding 
die hij daarvoor krijgt is 12 x € 78,80 = € 945,60.
Op basis van de salderingsregeling zou de werkgever 
10.000 x € 0,19 mogen uitbetalen. Dat betekent dat er dit 
voorbeeld een fiscale ruimte overblijft van ruim € 950,-.
De werknemer kan deze fiscale ruimte benutten door 
aan het einde van het jaar een deel van zijn eindejaars-
uitkering te laten uitbetalen als extra (belastingvrije) 
reiskostenvergoeding. Stel dat de leraar in dit voorbeeld 
een eindejaarsuitkering heeft van € 2.500,-. Hij zou dan 
€ 950,- van die uitkering belastingvrij kunnen krijgen in 

recHtspositie
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor 
rechtspositionele vragen mailen met 
belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 
10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik 
maken van de regionale spreekuren. Aanmelding 
en toezending van noodzakelijke stukken kan tot  
vijf werkdagen voorafgaand aan het spreekuur via 
bovenstaand mailadres of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er 
slechts één aanmelding is kan een andere afspraak 
worden gemaakt.

Wat is de salderingsregeling en kan 
ik daar gebruik van maken?

vraag:

de vorm van extra reiskosten. 
De resterende eindejaarsuitkering 
is dan nog € 1.550,-. Daar moet loon-
heffing over betaald worden. Het netto voordeel 
voor deze leraar is 950 x het percentage loonheffing dat 
hij over de eindejaarsuitkering verschuldigd is. In dit 
voorbeeld is dat wellicht 42%, en dus heeft hij een voor-
deel van € 400,-.
Het wordt wat ingewikkelder als er ook sprake is van 
dienstreizen. In het primair onderwijs vergoedt de werk-
gever € 0,28 per km. Dat betekent dat € 0,09 belast is. 
Indien in het hierboven geschetste voorbeeld de werkne-
mer ook nog 500 km aan dienstreizen heeft gemaakt, dan 
zal de werkgever het belaste deel van de vergoeding ver-
rekenen met de fiscale ruimte: 500 km x € 0,09 = € 45,-. 
De fiscale ruimte wordt dan niet € 950,- maar € 905,-. 
Aan het gebruik van deze regeling zijn ook gevolgen ver-
bonden. Door een deel van het salaris (eindejaarsuitke-
ring) in te zetten gaat het belastbaar inkomen omlaag. Dat 
heeft gevolgen als er binnen twaalf maanden sprake is van 
een uikering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
De regeling is van toepassing in alle sectoren, waarbij 
geldt dat op mbo-instellingen daarover een afspraak 
moet zijn gemaakt in het Instellings Georganiseerd Over-
leg met de bonden en dat in het hbo de werkgever niet 
verplicht is deze regeling toe te passen.
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antwoord:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Ziet u er als lid van de (G)MR tegenop om iets te zeggen over de financiële stukken? Hebt u geen 
idee waar u op moet letten? Wilt u graag meer grip krijgen op begrippen als balans, jaarrekening 
en begroting? Dan is de cursus Actief meedenken over financieel beleid iets voor u.

Actief meedenken over financieel beleid

Inhoud
In de cursus leert u welke stappen 
u moet nemen om het financieel 
beleid te volgen, de juiste vragen 
te stellen en dat niet cijfers maar 
keuzes van belang zijn.

Praktische informatie:
De cursus wordt op locatie op maat 
gegeven. We gaan aan de slag 
met uw eigen begroting en jaar
rekening. Tijdens de telefonische 
intake kunt u aangeven waar u de 
nadruk op wilt leggen. 
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie of bel 
(030) 751 17 47.

Bezoek ook ons MR Proeflokaal
Heeft u nu al vragen over het 
financieel beleid? Of wilt u meer 
weten over de inhoud van de cur-
sus? Dat kan! U kunt onze me-
dewerkers ontmoeten tijdens het 
MR Proeflokaal op woensdag 24 
maart in Utrecht. Trainer Mar-
jolein Hoekstra zal hier alvast 
een kort voorproefje geven van 
de cursus Actief meedenken over financieel beleid.
Maar het Proeflokaal biedt meer. Zo bestaat er ruime gelegenheid 
om tijdens de middag ervaringen uit te wisselen met MR-leden 
van andere scholen. 
De bijeenkomst begint om 15 uur met een High Tea. Na een 
woord van welkom door Michel Rog, voorzitter van CNV  
Onderwijs, zullen er tijdens twee ronden workshops zijn te volgen.
De gehele middag zullen onze trainers op de informatiemarkt 
klaar staan om u persoonlijk MR-advies te verschaffen en te infor-
meren over de cursussen van CNV Onderwijs Academie. 
Geef u snel op voor deze gratis middag!  
Kijk op www.cnvo.nl/academie. 

Bezoek ook ons MR Proeflokaal

Actief meedenken over financieel beleid
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columncolumncolumnPierre Wind

Pierre Wind (44) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.

Waarom ben ik docent?
De drang in mijn vingers op het toetsenbord is om 
opnieuw hard tegen alle politieke kwesties in te gaan. 
Waar gaan al die miljarden heen, die Den Haag in het 
onderwijs stopt? Slechts een kwart van al die eurries 
gaat naar de student en docent. 
Neen, ik doe het niet, dit keer wil ik de woorden gebrui
ken om mijn liefde voor het onderwijs te duiden. Al sinds 
1989 ben ik als docent aan het mbo verbonden. En sinds 
vijf jaar aan het hbo. Ik werk zeven dagen per week en 
beschouw mijn twee lesdagen in de week als vrije dagen. 
Onderwijs is fantastisch. Docent zijn is infotainment 
(de laatste jaren iets te veel entertainment), maar het 
overbrengen van de kennis, zodat het ook in de brains 
blijft hangen, is topsport. En kikkûh als het lukt. Je kan 
als docent niet effe  je ‘lesje’ doen. Je moet er keihard 
voor gaan. Na een lesdag ben je gesloopt. De studenten 
zuigen namelijk ‘leven’ uit je lichaam. Maar wanneer ik 
naar huis ga met het gevoel dat het een geslaagde les 
is, dan is dat het gevoel alsof je een wedstrijd gewonnen 
hebt. De kick is ook om de regels te handhaven en de 
student te kneden zodat ie in het gewenste schoolpa
troon komt. Dat de student inziet dat een diplomaatje 
broodnodig is. Laten beseffen dat je je door middel van 
vaktechniek als mens later kan onderscheiden. 
Elk schooljaar maak ik weer mee dat de nieuwe twee
dejaars, na de schoolvakantie als andere individuen 
terugkomen, vergeleken met het moment toen ze als 
eerstejaars de deur van de school opendeden. Geweldig. 
Je ziet studenten, waar niemand van 
verwacht had dat ze überhaupt de 
tweede zouden halen, steeds beter 
worden. Te gek. In het derde leerjaar 
komen ze als ‘mensjes met een eigen 
visie’. Waanzinnig. 
Ieder mens kan wel een docent 
opnoemen die op hem of haar een 
enorme indruk heeft achtergelaten, die misschien 
zelfs enig denken heeft veranderd. Ik doe er alles aan 
om zo’n docent te zijn. Ik weet niet of dat elk jaar lukt. 
Maar ik streef er wel naar. Niet door sociaal met de 
student te doen, maar door rechtvaardig, consequent 
en keihard te zijn. Mijn ogen sluit ik voor het verschil 
tussen jongetje of meisje, aardig of niet aardig en knap 
of niet knap. Resultaten, dat is het criterium. Studenten 

met smoesjes of puberproblemen stuur ik naar hun 
mentor. Ik ben voor de kennisoverdracht en waag 
elke keer weer de poging om de student zelf te 

laten denken. Wanneer het lukt, ben ik blij. Het is 
helemaal een kick wanneer ik de in eerste instantie 
‘onhandelbaren’ op een gegeven moment toch in het 
juiste spoor krijg. En helemaal als die uitgroeien tot 
de beteren van de klas. Daarom ben ik docent. 

Mijn ogEn Sluit ik VooR HEt VERSCHil 
tuSSEn jongEtjE of MEiSjE, aaRDig of 
niEt aaRDig En knaP of niEt knaP. 
RESultatEn, Dat iS HEt CRitERiuM
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Meisjes in Uganda verlaten onderwijs massaal 
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Als je wieg in Uganda staat, heb 
je bij voorbaat minder kansen 
dan iemand die geboren is in 
Europa. Ben je dan ook nog 
eens een meisje, dan kun je 
het helemaal schudden. Het 
merendeel van de ouders in 

Uganda ziet hun dochters liever 
helpen in het huishouden dan 
in de schoolbanken. De uitval 

onder meisjes is dan ook groot. 
Edukans helpt om hen op 

school te houden. 

Maandverband 
uitdelen om 
leerlingen te 
behouden

Ze oogt op het eerste gezicht ietwat verlegen, maar wie dieper in 
haar donkerbruine ogen kijkt, ziet een ongekende kracht. Babrah 
Abwalo (16) heeft een grote droom: verpleegster worden. Nu 
zit het meisje nog in de één na hoogste klas van de Gwetom 
Primary School in Kaberamaido, een district in Noord-Oost 
Uganda. En dat is hard werken. Niet alleen in de klas, maar 
vooral ook ná schooltijd. Dan moet Babrah meehelpen in het 
huishouden. Haar vader is schoenmaker en handelt in kippen. 
Babrahs moeder is huisvrouw, maar is van anderen afhankelijk 
omdat ze aan één been verlamd is. Zodoende helpt het meisje 
haar moeder met koken, het erf schoonvegen en water uit de 
put halen. Ook al is het pittig om school en huishouden te 
combineren, Babrah is vastbesloten om haar droom om ver-
pleegster te worden waar te maken. ‘Veel meisjes uit mijn klas 
heb ik zien afhaken. Dat ben ik niet van plan. Ik wil mezelf 
blijven ontwikkelen, studeren en uiteindelijk een baan vinden, 
zodat ik straks een beter leven heb.’ 

onderWeg lAStiggevAllen
Babrah is één van de weinige 16-jarige meisjes in Uganda die nog 
naar school gaat. Het aantal meisjes dat uitvalt op de basisschool 
in dit Oost-Afrikaanse land is gigantisch. Wie een kijkje neemt 
in een willekeurige primary 1 (groep 3) van een basisschool in 
Uganda, zal een overvolle klas zien, met ongeveer even veel 
jongens als meisjes. Rond primary 3 begint het aantal meisjes te 
slinken. Zo ook op de school van Babrah: van de 176 kinderen in 
de eerste klas van de Gwetom Primary School zijn twee jaar later 
nog 117 leerlingen over. En dat aantal daalt steeds sneller gedu-
rende de jaren. Directeur Simon Egangu heeft wel een verklaring 

cnv onderwijs en edukans voeren samen actie 
voor beter onderwijs. schooljournaal is in de zo-
mer van 2009 samen met edukans naar uganda 
geweest. dit schooljaar verschijnen daar artike-
len over. help mee en stort een bijdrage op giro 
515 t.n.v. edukans in Amersfoort, o.v.v. samen 
voor onderwijs. voor meer informatie:  
www.edukans.nl.
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waarom meisjes massaal afhaken. ‘Of-
ficieel mag je in Uganda trouwen vanaf je 
18e. Hier op het platteland wordt dat niet 
zo nauw genomen en is het niet vreemd 
als meisjes jong in het huwelijk stappen, 
soms als ze nog maar 12 jaar zijn. En dan 
gaan ze niet meer naar school.’
Ook onveiligheid rondom school speelt 
een rol. ‘De school ligt vrij afgelegen en 
leerlingen moeten er vaak kilometers 
naartoe lopen. Helaas gebeurt het nog wel 
eens dat er onderweg vervelende dingen 
gebeuren, dat meisjes worden lastig geval-
len. We hebben ook weinig zicht op wie 
hier op het terrein komt, omdat het zo’n 
open gebied is. Het zou dan ook fijn zijn 
als we een schoolhek konden bouwen.’

poSterS over AidS
Om iets te doen aan deze schrijnende 
situatie, werken verschillende organisaties 
samen in een Joint Advisory Committee 
(JAC). Deze door Edukans gesteunde 
organisatie heeft als missie het onderwijs 
naar een hoger plan tillen en van scholen 
een veilige leerplek maken. Dit houdt 
voor meisjes onder meer in dat ze les krij-
gen over man-vrouw verhoudingen, hiv/
aids en beroepsgerichte vaardigheden. De 
Gwetom Primary School doet hier volop 
aan mee. Het bewijs is te zien in één van 
de lokalen: deze is ‘behangen’ met posters 
van een les eerder die dag. Op grote vel-
len papier staan vooroordelen over hiv 
beschreven en de daadwerkelijke ken-
merken. ‘Lessen over aids en hiv zijn heel 

belangrijk, want er heerst nog veel onduidelijkheid over’, legt 
directeur Egangu uit. ‘Verder bieden we meisjes begeleiding en 
advies op het gebied van persoonlijke en sociaal-psychologische 
problemen.’ En niet zonder succes. ‘Eén van onze leerlingen uit 
de hoogste klas, primary 7, was zwanger. We hebben lang met 
haar en haar ouders gepraat om haar te overtuigen dat ze terug 
moest komen na de bevalling. Onlangs is ze weer teruggekeerd 
naar haar klas, om alsnog de basisschool af te maken. Vroeger 
was dat echt ondenkbaar.’

elk MeiSje nAAr School
Ook op de Omarari Primary School in Lira, een stadje iets verder 
in het noorden van Uganda, is men bekend met uitval onder 
meisjes. Zitten hier in het eerste jaar nog 83 meisjes, in primary 
7 zijn dat er nog maar 14. Jong trouwen is hier eveneens één van 
de oorzaken. ‘Eenmaal gehuwd moeten ze zo snel mogelijk begin-
nen aan een gezin. Een zwanger meisje heeft geen tijd meer voor 
school’, licht schoolleider John Wilfred Ongom toe. ‘Ook als ze in 
de puberteit komen, haken ze vaak af. Vaak worden meisjes door 
hun ouders nauwelijks voorgelicht over wat deze fase met hun li-
chaam doet. Als ze dan ongesteld worden, voelen ze zich vies. Ze 
schamen zich zo dat ze niet meer naar school durven.’ Terwijl iets 
simpels als maandverband uitdelen kan helpen, aldus de school-
leider. ‘Wat ook belangrijk is, is met hen te blijven praten en ad-
vies te geven over persoonlijke problemen.’ Samen met Pobedam, 
een lokale partner van Edukans, probeert de school de meisjes te 
behouden, onder meer door les te geven over man-vrouwverhou-
dingen, hiv/aids en persoonlijke hygiëne. Ook worstelt de school 
met de ouders. Ongom: ‘Zij zien vaak niet de meerwaarde in van 
naar school gaan. Vaders en moeders denken alleen op de korte 
termijn: liever een kind dat hen helpt op het land dan eentje die 
in de schoolbanken zit om verder te leren. Dat werkt natuurlijk 
ook niet stimulerend. Iedereen moet zijn best doen om het onder-
wijs te verbeteren en iedereen moet zijn rol in het geheel weten, 
zodat straks elk meisje haar school afmaakt.’
Lisette Jongerius*
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Babrah is 
in haar klas 
één van de 
weinige 
meisjes 
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webbedingetjes

@  Het Instituut voor Publiek en Politiek maakt elk jaar twee 

onderwijskranten voor leerlingen in de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs. Ook voor de gemeenteraadsverkie

zingen zijn twee edities gemaakt, een voor het vmbo en 

een voor havo/vwo. De kranten zijn te vinden via www.

publiek-politiek.nl.

@  De school bestaat 100 jaar, Juf Anja staat 25 jaar voor de 

klas, de opening van een nieuw schoolgebouw. Momen

ten die vragen om te worden vastgelegd. Dat kan natuurlijk 

ook op film. Op www.filmindeklas.nl zijn de mogelijkheden 

te vinden om een speelfilm, docudrama of promotiefilm te 

maken.

@  Op zoek naar plaatjes voor de nieuwsbrief of een 

project? Of zoekt u inspiratie voor de lessen Fries en 

maatschappijleer? Neem dan eens een kijkje op www.

docentenplein.nl.

Stelling:
Door een beperkte bereikbaarheid van www.cnvo.nl was de web

redactie niet in staat om de afgelopen weken een nieuwe poll op 

de site te plaatsen. Zodoende is er in dit blad ook geen uitslag te 

melden. Omdat de internetpagina’s van CNV Onderwijs nu weer 

functioneren, kan de mening van de leden worden gepeild. Daarom 

vragen we de komende weken uw mening over de stelling: Het 

onderwijs is gebaat bij de val van het huidige kabinet.

Onderzoek naar 
de dagelijkse praktijk 
binnen de school

Voorafgaand aan het congres voor primair onderwijs De veran-

derende school op woensag 7 april houdt CNV Onderwijs een 

onderzoek naar de dagelijkse praktijk binnen de school. Immers, 

het kabinet had beloofd om te zorgen voor rust in het onderwijs. 

Maar is dat wel zo? Er is namelijk veel beweging binnen de scho

len. Nieuwe ontwikkelingen, veranderende taken. Door het beant

woorden van de vragen uit het onderzoek, helpt u mee om inzicht 

te krijgen in de mening van de werkvloer. Attendeer ook collega’s 

op deze enquête. Het resultaat van het onderzoek wordt op het 

congres aangeboden aan een aantal bekende politici. De vragen 

zijn te vinden via www.cnvo.nl (klik op de gele knop Congres PO 

en enquête. De link naar het onderzoek staat vervolgens onder

aan de pagina). Het invullen van het onderzoek kost ongeveer vijf 

minuten.

Belastingzittingen
Binnenkort is het weer zover: de belastingaangifte moet wor

den ingevuld. Tegen een kleine vergoeding kunnen leden van 

CNV Onderwijs hun belastingaangifte laten invullen door mede

werkers en vrijwilligers van de bond. Op verschillende plaatsen 

in het land worden zittingen georganiseerd. Een overzicht van 

deze locaties en de mogelijkheid om direct een afspraak te ma

ken is te vinden op de speciale website www.cnv.nl/belasting

service. 

Twitter
Ook CNV Onderwijs twittert. Zowel Michel Rog, voorzitter van de 

bond, als bestuurder Willem Jelle Berg, zijn actief op de sociale 

netwerksite. Bij Twitter, een concept dat in 2006 is bedacht, draait 

het om de vragen: wat ben je aan het doen en wat is er aan de 

hand? Rog en Berg bevinden zich in goed gezelschap: ook Barack 

Obama, Lance Armstrong en Maxime Verhagen delen hun beleve

nissen op twitter. Benieuwd naar de tweets? Surf naar twitter.com/

michelrog of twitter.com/WillemJelleBerg. 

ApenstAArtjes
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columncolumncolumncolumnLiesbeth Hermans
Mop
Onze zoon Oskar zit op een typecursus. Voor een 
knaapje van negen jaar een pittige klus. Vijf dagen in 
de week lettercombinaties uit het toetsenbord ram-
melen, zo veel mogelijk ‘blind’. Eigenlijk dom werk. 
Dus proberen de samenstellers op allerlei manieren bij 
de leerling de moed er in te houden. 
Elke zaterdag ligt er voor Oskar een grote enveloppe met 
nieuwe lessen in de brievenbus. Altijd zit er wel een leuke 
verrassing bij: stickervellen, kleurplaten, raadsels. Maar 
favoriet is bij hem de moppenhoek.
Een ezel krijgt van zijn moeder een wortel. Zegt zijn moeder: 
‘Verberg hem maar goed, dan kan je vader hem niet afpak-
ken.’ Een paar uur later vraagt ze: ‘Wáár heb je de wortel 
verstopt?’ Zegt de ezel: ‘In mijn buik.’
Een dikke grijns verschijnt op Oskars gezicht. Hij is dol 
op van die zachte autodropjes, zijn vader óók. Zó lekker, 
daar kunnen ze allebei niet van afblijven. Dus verstoppen 
ze die voor elkaar. Het toppunt van pret is als pa dagen-
lang de dropjes niet kan vinden, totdat zoonlief de hele 
zak in zijn eentje heeft opgepeuzeld. 
Joppe vraagt aan juf: ‘Kunnen we geen ronde klaslokalen 
krijgen?’ Vraagt de juf: ‘Waarom?’ Zegt Joppe: ‘Dan kan 
meester mij niet meer in de hoek zetten.’
Mijn zoon kijkt mij vragend aan. Pas wanneer ik uitleg 
dat stoute kinderen vroeger op school voor straf in de 
hoek moesten staan, begint de clou hem een beetje te 
dagen. Hij haalt zijn schouders op en leest de volgende 
grap. 

Die ronde klaslokalen… de gedachte houdt me bezig. Zelf 
was ik een kletsgrage kleuter en als de leidster mij moe 
werd, wist ze waar ze me laten moest. 
‘Handen op de rug, ga de muren maar 
eens bestuderen.’ Van de lagere 
school kan ik me zoiets niet herinne-
ren. Blijkbaar in een jaar kleuterschool 
het kletsen vlot afgeleerd. 
De redacteur van de moppenhoek 
denkt dat kinderen ook nú nog harte-
lijk moeten lachen om ronde klas lokalen, waar - lekker 
puh - niemand meer voor straf de hoek in kan. Zouden ze 
ergens in Nederland die ‘pedagogische maatregel’ nog 
toepassen? Het onderwijsbeeld van die moppenmeneer 
spoort volgens mij niet meer helemaal met de belevings-
wereld van zijn jonge lezers. 

Hoe zou dat zitten met het onderwijsbeleid? In hoe-
verre baseren beleidsmakers veranderingsplannen 
op hun eigen jeugdervaringen? Ik sta soms versteld 
van de wereldvreemdheid in rapporten, concepten, 
convenanten en aanverwante stukken. Of het nu 
academici, idealisten of schatkistbewakers zijn, ze 
turen allemaal in hun eigen straat met éénrichtings-
verkeer. En in geen van die straten leven volgens 

mij kinderen uit de 21e eeuw. Zouden er plannenbe-
denkers zijn die in de laatste decennia nog zelf in de 
basisschool voor de klas hebben gestaan? 

Ik sta soms versteLd van de 
wereLdvreemdHeId In rapporten, 
concepten, convenanten en 
aanverwante stukken

Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 
een  

daltonschool in steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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Rekenen-wiskunde is, naast lezen en schrijven, 
een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren 
in onze maatschappij. Rekenen-wiskunde is ont-
staan in het dagelijkse leven, maar heeft met de 
invoering van de leerplicht een schools karakter 
gekregen. Kinderen leren vooral rekenen en 
wiskunde uit een boek en de focus ligt op het 
behalen van goede resultaten op school. Daar-
mee hebben we het eigenlijke doel, het functio-
neren in de maatschappij, uit het oog verloren.

Goed reken-wiskundeonderwijs begint met de vraag 
welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben 
om verder te kunnen leren, om te kunnen functioneren 
in hun toekomstige beroep en om als volwassene te 
kunnen participeren in de maatschappij: leren, loopbaan 
en burgerschap.

Met deze drie doelen voor ogen kunnen we gaan 
nadenken over de inhoud van goed reken-wiskunde-
onderwijs. Meestal wordt verondersteld dat leerlingen 
de kennis en vaardigheden die zij op school leren als 
vanzelf ook gaan gebruiken in buitenschoolse situaties. 
Dit is echter niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek 
blijkt dat lang niet alle kinderen deze transfer makkelijk 
kunnen maken.

In Wizwijs hebben we de doelen leren, loopbaan en 
burgerschap voor leerlingen in het basisonderwijs  
geconcretiseerd.

Bij de introductie van nieuwe leerstof wordt de inhoud 
voortdurend gerelateerd aan dagelijkse, functionele 
situaties die aansluiten bij de belevingswereld van de 

leerlingen. In combinatie met de doe-activiteiten leidt 
dit tot functionele gecijferdheid. In de bovenbouw is 
veel aandacht voor rekenen in allerlei beroepssituaties, 
waarmee het belang van rekenen voor een beroep wordt 
aangegeven. Daarnaast wordt in de bovenbouw veel 
aandacht geschonken aan het rekenen op een hoger 
abstractieniveau, waardoor leerlingen in het vervolg-
onderwijs beter aansluiting vinden bij de bètavakken.

Wizwijs is een reken-wiskundemethode met ambities 
voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst, 
maar met oog voor de realiteit van de onderwijspraktijk 
van vandaag. Samen met de leerkracht bieden wij de 
leerlingen een basis om hun toekomstdromen te kunnen 
verwezenlijken.

Dr. Mieke van Groenestijn is lector Gecijferdheid aan 
de Hogeschool Utrecht en projectleider van het project 
Ontwikkeling van het landelijk protocol voor het 
begeleiden van leerlingen met Ernstige Reken-Wiskunde-
problemen en Dyscalculie (ERWD).

Mieke van Groenestijn 
hoofdauteur Wizwijs over het rekenonderwijs

Voorbeeld van functioneel 
rekenen in Wizwijs, de nieuwe 
reken-wiskundemethode 
voor het basisonderwijs.

Breng leren tot leven                    Kijk op wizwijs.nl

advertorial_Ww1_in_Sj.indd   1 18-02-2010   11:35:20
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Vakbondsleden 
gezochT vacatures 
vaksecties CvE
Elk jaar worden er door vaksecties van het 
College voor Examens (CvE, voorheen CEVO) 
examens gemaakt. De vaksecties zijn belang-
rijke schakels bij de totstandkoming van de 
examens in het voortgezet onderwijs. Ze for-
muleren de eisen waaraan de examens moe-
ten voldoen; ze beoordelen de concepten van 
examens die door Cito worden aangeleverd en 
ze stellen de examens en de normering vast. 
Deze vaksecties bestaan uit enkele personen. 
CNV-Onderwijs kan in samenwerking met 
de AOb een voordracht doen voor één plaats 
in elke vaksectie. Voor het komende school-
jaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. 
Gezocht wordt naar bevoegde collega’s die 
ruime ervaring hebben, al een aantal jaren 
lesgeven in de examenklassen in het betref-
fende vak en interesse hebben in alles wat 
met toetsing te maken heeft. Bij deze werk-
zaamheden hoort vrijstelling van schoolwerk, 
afhankelijk van het aantal voor het betref-
fende vak vast te stellen examens. Lidmaat-
schap van een vakorganisatie is vereist. De 
vrijstelling varieert van 100 tot 200 klokuren 
per jaar, afhankelijk van het vak en het aantal 
te maken examens. Collega’s met interesse 
voor dit werk kunnen zich met een beknopt 
cv melden bij CNV-Onderwijsbestuurslid 
C. Keuten- van Spijk, ckeuten@dse.nl. Ook 
vragen betreffende deze vacature kunnen aan 
dit mailadres worden gericht. Op dit moment 
zijn in de volgende vaksecties per 1 augus-
tus vacante plaatsen: metaaltechniek vmbo, 
economie vmbo (voorkeur genieten mensen 
met een brede ervaring in vmbo en ervaring 
met computerexamens), Spaans havo/
vwo, Spaans havo. Ook voor andere 
vakken komen er regelmatig va-
catures. Ook diegenen die in de 
toekomst een dergelijke taak 
willen uitvoeren, kunnen 
zich aanmelden bij 
bovenstaand mailadres.
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alje boek (55), Prof. Waterinkschool,  
amsterdam 

‘Op mijn vorige school sprak mijn baas mij 
aan op mijn contact met mijn vrouwelijke col-
lega’s’, vertelt Alje Boek, leerkracht op de prof. 
Waterinkschool voor speciaal basisonderwijs 
in Amsterdam. ‘Het was allemaal wat te weinig 
en daar moest wat aan gedaan worden. Ik had 
zoveel te bieden. Ik trok mij de boodschap aan en 
bereidde mij voor op het aanhalen van de contac-
ten. De eerstvolgende gelegenheid deed zich een 
paar dagen later voor. Ik sloot de computer af en 
was voornemens mij onder de dames te mengen. 
Terwijl ik opstond hoorde ik mijn baas aan mijn 
vrouwelijke collegae vertellen dat zij wel herin-
neringen had aan het nestelen van het eitje in de 
baarmoeder, maar dat de eisprong bij haar geen 
bijzondere gevoelens had opgewekt. Voorzich-
tig heb ik de computer maar weer aangezet. 
Na enige tijd deed ik een tweede poging. Ik was 
onderweg naar de tafel toen het woord baarmoe-
derhalskanker viel. Een ieder had er iets over 
te melden, maar de in’s en out’s waren niet de 
mijne. Ik deed de computer weer aan. Bedoelde 
mijn ex-baas dat mijn positieve bijdrage was dat 
ik wist dat het maandverband bij Kruidvat die 
maand in de aanbieding was? Op mijn nieuwe 
school geef ik weer les op een school met  
vrijwel alleen vrouwen. Alleen de stagiaire en de  
conciërge zijn man.’ PM 

de laatste man
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ook de laatste man? 
mail naar schooljounaal@cnvo.nl
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Jaardag kenniscentra
Het zijn roerige tijden voor de 
kenniscentra, een pittige discus-
sie op de Jaardag op donderdag 
11 maart in Maarn moet zeker 
mogelijk zijn, zo bedacht de FSKL. 
Dat is de federatie waarin CNV 
Onderwijs, ABVAKABO, AOb, en 
UnieNFTO samenwerken ten 
behoeve van hun leden werkzaam 
bij de Kenniscentra Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (Kbb). Onder de 
titel Roerige Tijden discussieert 
een panel, bestaande uit Jan van 
Zijl, voorzitter van de MBO Raad, 
Jeanette Noordijk, directeur bve 
van het ministerie van Onderwijs, 
Ben Rijgersberg, directeur Colo 
en Bert de Vries, coördinerend 
inspecteur toezichtbeleid sector 
BVE onderling en met de zaal 
over de ontwikkelingen bij de 
Kenniscentra. Uiteraard gaat het 
over de bezuinigingen, maar - 
vrijwel onvermijdelijk - ook over 
de voorgestelde ‘reconstructie 
Kenniscentra’ Ook niet-leden zijn 
welkom tijdens de discussie die 
’s middags plaatsvindt. De FSKL 
Jaardag is van 10 tot 15.30 uur 
in gebouw De Twee Marken in 
Maarn, vlak achter het station. 
Meer weten of aanmelden? Stuur 
een mail naar: platje@telfort.nl.

paascongres 2o1o: 
stilte, waar word je 
stil van?
Op donderdag 25 maart is het 
jaarlijkse Paascongres van 10 
tot 16 uur (thee en koffie vanaf 
9.30 uur) in Leerhotel Het Kloos-
ter, Daam Fockemalaan 10 in 
Amersfoort. De inleiding op deze 
bijeenkomst wordt verzorgd door 
Leo Fijen (hoofd Godsdienst en 
Cultuur van de KRO) en is getiteld 
De reis van je hoofd naar je hart. 
Daarnaast is er een optreden van 
kleinkunstenaar Rob Favier en 
verder zijn er diverse workshops. 
Aanmelden bij: www.bondkbvo.nl.

vereniging
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postactIeven
IJssel-Vecht (incl. Flevoland). 
Dinsdag 2 maart, aanvang 13.30 
uur, De Overkant te Dalfsen. Jaar-
vergadering. Info: B.van Drongelen, 
(0321) 31 24 55, drogeleijn@ 
solcon.nl.

brabant noordoost
Donderdag 25 maart, aanvang  
14 uur, De Brouwketel te Escharen, 
Lezing door dokter Van Laere. 
Info: secr. G.P. Verbruggen, (0485) 
45 14 82, verbrug@home.nl.

Tilburg
Dinsdag 9 maart, aanvang 14 uur, 
Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, 
Tilburg. Jaarvergadering met 
spreker Sef van Wegberg. Info: 
Gerard de Croon, geert61@hetnet.
nl, (013) 533 15 85.

noord-holland noord
Donderdag 25 maart, aanvang  
14 uur, het Hollands Kaasmuseum, 
Waaggebouw, Alkmaar.  
Rayonledenvergadering. Aan-
melden vóór 16 maart bij Gerard 
Waagemans, waagemans123@
hetnet.nl, (072) 533 49 14.

limburg en noord-brabant/ 
zeeland
Vrijdag 26 maart, aanvang 10 uur, 
Sociaal Cultureel Centrum De 
Helftheuvel, Den Bosch. Infor-
matiedag rayoncontactpersonen 
en bestuursleden rayons. Info:  
J. Kurver, jkurver@online.nl,  
(077) 398 35 96.

brabant/zeeland
Woensdag 17 maart, 13.30-16.30 
uur, Boerke Mutsaers, Tilburg, 
jaarvergadering. Info: secr. Frans 
Courtin, tel. (0114) 31 39 06.

BasIsonderwIJs
Rayon kennemerland
Donderdag 4 maart, van 16 tot 18 
uur, Hotel Haarlem-Zuid, informa-
tieve bijeenkomst met Michel Rog. 
Info: rm.vanbeek@quicknet.nl.

vrouwen
zuid-holland
Woensdag 10 maart, van 16 tot 20 
uur, Albedacollege Rotterdam. 
Jean Lamaison over samenwerking 
binnen een team. Info: Nel van 
Baalen-de Wit, (010) 419 85 21, 
p.j.dewit@hetnet.nl
 
gelderland
Woensdag 17 maart, van 16 tot 
20 uur, Bethelkerk Ede. Regio-
bestuurder Colette van Wezel over 
functionerings- en beoordelings-
gesprekken. Info: Ada Arends,  
(06) 45 38 83 20, aarends@alice.nl

limburg
Woensdag 17 maart feestelijke 25e 
bijeenkomst, van 15.30 tot 20.30, 
voorzitter CNV Onderwijs Michel 
Rog over de vakbond en sprekers 
over cyberpesten en chatten. Info:  
Annelies Indenkleef-Nielissen, (0495) 
56 30 22, aniel601@hotmail.com.

onderwIJsdIenst-
verLenInG
Vrijdag 19 maart, van 9.30 tot  
16 uur, AOb-kantoor, Utrecht,
Scholingsdag ondernemingsraden 
over werkdruk. Info: Bert van  
Leusden, van.leusden@hetnet.nl.

cnv scHooLLeIders
Woensdag 10 maart, masterclass 
verbetermanagement voor teams 
onder leiding van dr. Jay Marino 
uit Amerika. Info: (030) 751 10 04, 
info@cnvs.nl.

In de agenda staan activiteiten van cnv onderwijs. Bijeen-
komsten worden maximaal twee keer vermeld. aanleveren 
agendapunten via schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitge-
breide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

Studieperiode: sept. 2010 – april 2011 | vrijdag/zaterdag (incl. lunch)

Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden

2010

WEG MET DJOSER

BROCHURE?

WWW.DJOSER.NL OF 071-512 64 00

De andere manier van reizen!

GROEPSRONDREIZEN WERELDWIJD

Het bestuur van De Drieslag zoekt per 1 mei a.s. of zo spoedig mogelijk daarna een

Wij zoeken een directeur die:

-

-

Een assessment maakt deel uit van de 
sollicitatieprocedure.

Solliciteren

directeur m/v (wtf. 0.6957)
voor de Prins Mauritsschool in Barneveld

Geloofwaardig én betrokken onderwijs

De Prins Mauritsschool
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De Zonnewijzer is een interconfessionele basisschool met ca.150 
leerlingen en 12 personeelsleden. De school ligt aan de rand van
Diepenveen en heeft een dorps karakter. De sfeer op school ademt rust
en betrokkenheid, waar kinderen zich veilig voelen. De Zonnewijzer
heeft een groeidoelstelling, maar de kleinschaligheid willen wij graag
behouden. 

Voor onze school hebben wij m.i.v. 1augustus 2010 plaats voor een:

Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig
scholen voor inter confessioneel, katholiek en
protestants christelijk basis- en speciaal onderwijs in de
gemeenten Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand. 

Er is een algemene directie bestaande uit twee leden:
de algemeen directeur en plv. algemeen directeur.
Zij worden ondersteund door een staf. Het bestuurs-
kantoor is gevestigd in Deventer. 

Onze scholen zijn onderwijskundig en pedagogisch
afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij en
zijn voortdurend bezig de kwaliteit te vergroten t.b.v.
de ontplooiïng van het kind. Zij worden geleid door
directeuren die een integrale verantwoordelijkheid
hebben.

Informatie over de stichting Quo Vadis is te vinden op www.stichtingquovadis.nl

Ambitieuze Directeur (wtf 1,0, waarvan 0,2 lesgebonden taken)

Onze nieuwe directeur is goed in:
● leidinggeven en coachen
● het bewaken van de voortgang: motiveren, 

corrigeren, controleren
● het omzetten van plannen in haalbare doelen
● het op de kaart zetten van De Zonnewijzer
● besluiten nemen
● het luisteren naar team en ouders met een 

open houding
● het omgaan met feedback
● onderhandelen met verschillende partijen
● het creëren en onderhouden van een prettige werksfeer.

Wij bieden onze nieuwe directeur:
● een enthousiast en betrokken team
● een open en plezierig schoolklimaat, waarin we 

waardering en respect hebben voor elkaar
● een school waar de ouders actief bij betrokken zijn 
● een school in ontwikkeling
● een kleinschalige organisatie met korte lijnen
● een beloning conform salarisschaal DB.

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Marko van Koningsveld, leerkracht De Zonnewijzer,
te bereiken op werkdagen na 15.30 uur op 
tel. 0570 - 591588 of met Hans Meuzelaar, 
algemeen directeur Stichting Quo Vadis, 
tel. 0570 - 638584 of 06 - 51503858. 
Ook de website van de school biedt informatie:
www.zonne-wijzer.nl.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van cv, kunt u tot 19 maart
2010 zenden aan het bestuur van de stichting 
Quo Vadis, t.a.v. Hans Meuzelaar, postbus 256, 
7400 AG Deventer. Ook is het mogelijk de sollicitatie
per email te sturen naar h.meuzelaar@po-deventer.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Penta Primair
 en al aandacht

voor kinderen 
volwassenen

mensen
en de schepping 
die hen omringt

 en al aandacht

voor onderwijs
als basis 

waarop kinderen 
zichzelf en hun talenten 

ontplooien

Penta Primair
en al aandacht

Penta Primair biedt christelijk onderwijs op 25 basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn.  

380 Medewerkers geven op deze scholen hun gezamenlijke aandacht aan 3600 leerlingen, de ouders van deze kinderen èn elkaar.  

Het kleinschalige karakter van onze scholen maakt dat het hierbij om oprechte aandacht kan gaan. Wij zien deze aandacht, samen met 

een uitdagende en stimulerende begeleiding, als belangrijke voorwaarde voor de optimale ontplooiing van de talenten van ieder kind. 

 Penta Primair zoekt per 1 augustus 2010

Een inspirerende en besluitvaardige directeur voor de  

christelijke daltonschool ‘t Kompas te Noordhorn  (wtf 0,6-1,0)

Wij vragen:
een directeur die
•  verder bouwt aan samenwerking en samenhang met alle partners rond ‘t Kompas
•  de uitdaging aanneemt om onderwijsaanbod af te stemmen op onderwijsbehoefte
•  de leerling en het Daltonconcept wil verbinden en dit herkenbaar profileert
•  ziet dat een kleine school belangrijk is in de dorpsgemeenschap
•  eventueel lesgevende taken kan uitvoeren
•  midden in de school staat 

Wij bieden:
•  een visie waarop we passend onderwijs willen vormgeven
•  binnenkort een grondig gerenoveerde school
•  een enthousiast, flexibel en deskundig team 
•  actieve en betrokken ouders

En:
•  een assessment als onderdeel van de procedure
•  een beloning conform directieschaal DA met toelage
•  gedegen ondersteuning door de centrale directie

Is dit jouw uitdaging? Kijk dan voor aanvullende informatie op www.pentaprimair.nl

1

meer weten?
Bel of mail met Luit Pool (staf personeel) T. 0594-514519. E. bureau@pentaprimair.nl. Er is op verzoek een informatiepakket beschikbaar. 
Uw sollicitatie moet 20 maart 2010 binnen zijn bij: Penta Primair, t.a.v. de heer L. Pool, Postbus 10, 9860 AA Grootegast

1

1

Penta       Primair
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De plaats

Bant, een klein dorp ten noorden van
Emmeloord, centraal gelegen in 
het land, is groots in mogelijkheden 
en optimale kansen voor leven, 
werken en welzijn.

De organisatie

De VCPO Noordoostpolder is 
een bloeiende schoolvereniging 
voor Christelijk Primair Onderwijs
in de Noordoostpolder.
Zie ook: www.vcpo-nop.nl

Dertien scholen zijn aangesloten 
bij deze Vereniging. 
Deze scholen werken vanuit 
een eigen Christelijke identiteit.
De Vereniging vraagt van haar 
werknemers deze in de dagelijkse
praktijk uit te dragen.

De directeuren van de scholen 
zijn lid van het directieberaad.

Van de directeuren wordt verwacht 
dat zij op zelfstandige wijze 
vanuit integraal schoolleiderschap 
invulling geven aan de functie en 
blijven werken aan persoonlijk 
meesterschap, zoals o.a. 
verwoord in de NSA-competenties.

Daarom hebben we o.a. afgesproken
dat al onze directeuren de Opleiding
Schoolleider Primair Onderwijs 
hebben gevolgd of gaan volgen.

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder zoekt met ingang
van 1 augustus 2010 voor basisschool

De Schalmei in Bant

een enthousiaste

SCHOOLDIRECTEUR m/v
in een volledige functie

De missie van de school is gebaseerd op het motto van de VCPO Noordoostpolder ‘Basis voor
je leven’. Daarboven benadrukt De Schalmei dat kinderen, leerkrachten en ouders allemaal
verschillend zijn, een andere achtergrond hebben, andere gewoonten en capaciteiten bezitten.
Dat maakt elk mens zo bijzonder. De Schalmei wil omgaan en werken vanuit die uniciteit onder
het motto: ‘Je mag zijn wie je bent …. en groeien in je talent’.

Van de nieuw te benoemen directeur verwachten wij dat hij/zij:

• vanuit een christelijke levensovertuiging inhoud kan geven aan de identiteit
van de school

• de huidige onderwijsvisie van de school en de pedagogische en didactische 
werkwijze onderschrijft en doorontwikkelt

• een betrokken en inspirerende persoonlijkheid is, die de leerkrachten respecteert
en waardeert en hen op een integere wijze weet te stimuleren en te motiveren 
om in teamverband te werken

• opbrengstgericht leiding geeft 
• oog heeft voor kinderen, oor heeft voor leerkrachten, een neus heeft voor kansen,

gevoel heeft voor contacten met ouders en de smaak van goed onderwijs herkent

Een informatiepakket is op aanvraag verkrijgbaar via het Verenigingskantoor, tel. (0527) 261263.
Een psychologisch onderzoek kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie kunt u de website
bezoeken: www.deschalmei-bant.nl
en/of contact opnemen met de 
waarnemend schooldirecteur:
dhr. C.L. Pieters
tel. (0527) 261558 (school)

(0527) 258051 (privé)

Schriftelijke reacties, met een 
curriculum vitae, voor 
vrijdag 12 maart a.s. sturen aan:
VCPO Noordoostpolder
t.a.v. dhr. L.A. van Hove mba-me
Postbus 50
8300 AB Emmeloord

Citotoets: 

uitstel of 

afstel?

Heeft u een vacature voor uw school? 
Plaats deze dan in Schooljournaal, want 
daarmee bereikt u uw toekomstige 
collega’s trefzeker!

oplage: 53.000
adverteren vanaf

€ 105
geen BTWDIT LEZENDE, VINDT U HET DAN GEEN TIJD WORDEN DAT U DE PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote, geïnteresseerde doelgroep.
•  2 voor de prijs van1: plaatsing in Schooljournaal én op www.cnvo.nl/vacatures.
•  Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken met reguliere media.
•  Lever de advertentie niet aan via een extern reclamebureau en betaal geen btw.
•  Gratis opmaak van uw advertentie.
•  Voor woensdag 14.30 uur aangeleverd, betekent zaterdag in het blad.

Informatie en opgave
Kijk op www.cnvo.nl/adverteren voor verschijning, 
formaten en tarieven. Mail naar heino@cnvo.nl voor 
meer informatie. Bel met Tineke Vos (0572) 391965 
voor meedenken en advies. Stuur naar: 
CNV Onderwijs, De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

SJ04P33  24-2-10  12:33  Pagina 1



Schooljournaal 34

werving & selectie

www.vanbeekveldenterpstra.nl

Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

De Ds. R.P.A. Rutgersschool en de Prins 
Mauritsschool vallen onder het bevoegd 
gezag van de Stichting Hervormde 
Scholen te Katwijk (HSK). Dit is een zelf-
standige organisatie die zich richt op het 
verzorgen van kwalitatief hoogstaand 
basisonderwijs in Katwijk.

Ruim 1550 leerlingen bezoeken de 
zeven basisscholen en meer dan 150 
medewerkers zijn dagelijks betrokken 
bij het lesgeven en het mogelijk maken 
van goed onderwijs.

De scholen van de HSK handelen vanuit 
een christelijke levensovertuiging. Dit 
wordt ook verwacht van het bestuur en 
de medewerkers.

De basisscholen van de HSK staan alle in 
Katwijk aan Zee. Zij werken nauw samen 
op het gebied van identiteit, personeels-
beleid, financiën en kwaliteit.

Acquisitie naar aanleiding van 
deze advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk aan Zee zoekt met ingang van 

1 augustus 2010 voor de Ds. R.P.A. Rutgersschool en de Prins Mauritsschool (dislocatie) een

Verbindende Directeur (m/v)
De scholen

De Rutgersschool is een hervormde basisschool in het centrum van Katwijk op een steenworp 

afstand van de Noordzeekust. De school bestaat uit de hoofdvestiging met circa 180 leerlingen 

in zeven groepen en een dislocatie, de Prins Mauritsschool, met circa 100 leerlingen. De school 

werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem en er wordt gewerkt volgens de GIP-methode. 

Profiel en informatie

De directeur beschikt over een heldere onderwijskundige visie op protestants christelijk basis-

onderwijs, is kerkelijk meelevend en kan zijn/haar visie verder ontwikkelen en uitdragen. De 

directeur werkt nauw samen met de locatieleider van de Prins Mauritsschool en de leerkrachten 

aan de verdere ontwikkeling van de scholen.

De directeur is gericht op samenwerking, geeft structuur en duidelijkheid en communiceert op 

een prettige en respectvolle wijze.

Een uitgebreid profiel van de functie kunt u vinden op www.hervormdescholen.nl of 

www.vanbeekveldenterpstra.nl.

Een informatiepakket is beschikbaar bij het secretariaat van Van Beekveld & Terpstra via 

telefoonnummer 0229-249000.

Benoeming

Het betreft een functie met een werktijdfactor van 0,8 - 1,0 fte, welke beloond wordt in schaal DB 

conform de CAO voor het primair onderwijs.

Procedure en belangrijke data

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 16 maart 2010. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op 24 maart 2010, de tweede gespreksronde op 

31 maart 2010. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

De Rutgersschool laat zich bij deze procedure ondersteunen door een extern bureau. Uw 

gemotiveerde reactie en een uitgebreid cv kunt u sturen naar: 

Van Beekveld & Terpstra Werving en Selectie

Ter attentie van de heer mr. J.J. van Willegen 

o.v.v. vacaturenummer 20100003

Nieuwe Steen 18, 1625 HV in Hoorn 

of e-mailen naar wervingenselectie@vbent.org.

Uw reactie dient uiterlijk zaterdag 13 maart 2010 in ons bezit te zijn.
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De Dukdalf heeft jou nodig !
Onze speciale groep gaat starten!

De Dukdalf is een P.C. basisschool in Almere-Buiten met 
500 leerlingen en 40 teamleden.  

In mei gaan wij starten met de nieuwe structuur-
groep voor kinderen vanaf 8 jaar met een 
autistische stoornis. Wij werken samen 
met stichting Gewoon Anders en Eduvier.

Voor deze groep zoeken wij een

fulltime leerkracht LB

Met de volgende vaardigheden, kennis en eigenschappen: 
■ affiniteit c.q. ervaring met autistische kinderen;
■ zelfreflectie;
■ in het bezit van een master en/of bereidheid tot scholing;
■ initiatiefrijk en een pioniersgeest;
■ iemand die verbindingen kan leggen met de rest van 

het team en naar mogelijkheden zoekt tot integratie in 
de reguliere groepen ;

■ iemand die in staat is om de opgedane kennis over 
te dragen aan het team van de Dukdalf;

■ een christelijke levensovertuiging.

Je kunt tot 5 maart a.s. je e-mail met duidelijke motivatie en cv richten
aan Elies Kok, directeur, p/a: dir.dukdalf@prisma-almere.nl

Wil je nog meer van onze school weten, bekijk de website: 
www.dukdalf-almere.nl

Voor meer informatie over deze vacatures: Kijk op www.vpcodebasis.nl! De Basis heeft ook vacatures voor leerkrachten! 
Kijk op www.vpcodebasis.nl voor meer informatie over de vereniging en al onze vacatures.

De Basis zoekt Basisschooldirecteuren

PCBS De Wegwijzer te Aalsmeer zoekt:
Sterke Onderwijsman/ -vrouw [wtf 0,75]. 

 Die richting kan geven aan 
de onderwijskundige ontwikkeling.

 Die mee wil denken over het nieuwe 
schoolgebouw.

 Met een heldere motivatie voor het 
Christelijk onderwijs.

PCBS De Gaandeweg te Zwanenburg zoekt:
Leidinggevende m/v [wtf 0,85].

 Die de huidige onderwijskundige 
ontwikkelingen volgt en uitbouwt.

 Die 2 locaties wil aansturen en ondersteunen.
 Met leidinggevende ervaring, bij voorkeur 

in het onderwijs.

Kapitein en stuurman
PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel zoekt voor de Rehobo(o)thschool een

DIRECTEUR (wtf. 0.8 - 1.0)

en een 

INTERN BEGELEIDER (wtf. 0.4 -1.0)

Verdere informatie: www.pcponwk.nl

Het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in 
Hollandscheveld vraagt voor zijn basisschool ‘Het Mozaïek’ met ingang
van 1 augustus 2010 

twee groepsleerkrachten (0,8 - 1,0)

Het Mozaïek is een basisschool met een hoofdvestiging (270 lln.) in het
dorp Hollandscheveld en een nevenvestiging (65 lln.) in de buurtschap
Nieuw-Moscou.
We hebben een relatief jong team en er werken nog mannen bij ons. Dat
willen we graag zo houden c.q. uitbreiden. Dus …… mannen worden uit-
drukkelijk uitgenodigd om te solliciteren!

We willen graag in contact komen met collega’s die

- bewust kiezen voor het prot. chr. onderwijs.
- affiniteit hebben met onder- en middenbouw (vacature 1)
- affiniteit hebben met midden- en bovenbouw (vacature 2)
- om kunnen gaan met verschillen op didactisch en pedagogisch

gebied.
- vaardig zijn met computers in de groep en het digitale schoolbord.

Voor inlichtingen kunt u bellen met

dhr. A. Werkman, directeur, tel. (0528) 343291/361033 (school/privé). 
Ook kunt u een kijkje nemen op onze site: www.pcbshetmozaiek.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u tot zaterdag 13 maart 2010 sturen naar:

Het bestuur van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in 
Hollandscheveld, t.a.v. de personeelscommissie, Postbus 30, 7913 ZG
Hollandscheveld. Of per mail: moza1@xs4all.nl o.v.v. ‘sollicitatie’.
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GROOT geworden door KLEIN te blijven

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) 
Barendrecht en Ridderkerk zoekt voor haar basisschool CBS Smitshoek

per ingang van 1 augustus 2010 een

voor de bovenbouw
voor 3 dagen (wtf 0,6546) 

PCPO
B a r e n d r e c h t  e n  R i d d e r ke r k

De Vereniging PCPO Barendrecht 
en Ridderkerk beheert 10 basisscholen
in Barendrecht en Ridderkerk. 
Onderwijs aan ruim 3800 leerlingen
wordt verzorgd door 330 medewerkers.
De scholen worden ondersteund door
een bestuursbureau. 

PCPO Barendrecht en Ridderkerk is 
een protestants christelijke vereniging 
en gaat uit van de Bijbel als woord 
van God en beoogt zich in haar 
werkzaamheden te laten leiden door 
het evangelie van Jezus Christus. 

Voor verdere informatie over deze 
vacature kunt u contact opnemen met
mevrouw Annita Driessen, 
teamleider bovenbouw CBS Smitshoek,
tel. school: (0180) 627878 of per 
e-mail: a.driessen@cbssmitshoek.nl

U wordt verzocht uw schriftelijke 
sollicitatie met curriculum vitae 
binnen tien dagen na verschijning 
van deze advertentie te richten aan:
PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
Postbus 217, 2990 AE Barendrecht 
t.a.v. mevrouw J. Numan, of per 
e-mail: info@pcpobr.nl o.v.v 
‘sollicitatie IB Smitshoek’

CBS Smitshoek is een grote basisschool (950 leerlingen) in de vinex-locatie Carnisselande in Barendrecht.
In onze school wordt gedacht, gesproken en gewerkt vanuit specifieke onderwijsbehoeften, die verwijzen
naar maatregelen bij specifieke leerlingen met als doel dat ook zij de klassikale doelen bereiken. 
Wij werken Handelingsgericht. Ons zorgteam bestaat uit 3 intern begeleiders. Zij geven uitvoering aan de
zorg binnen de diverse bouwen. De intern begeleiders participeren in het ontwikkelen van zorgbeleid.

Bent u die intern begeleider op zoek naar een uitdagende baan en …….:
● bent u in het bezit van het diploma Interne Begeleiding; 
● bent u in staat het zorgbeleid te vertalen naar leerkrachten, leerlingen en ouders;
● kunt u leerkrachten aansturen en ondersteunen bij het bieden van zorg aan leerlingen;
● heeft u communicatieve en coachingsvaardigheden; 
● kunt u leerkrachten stimuleren om planmatig te werken.

Solliciteer dan naar deze prachtige baan

IN JOU!ZIET MOGELIJKHEDEN

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen 

die slechtziend of blind zijn te verbeteren met persoonlijk 

advies, ondersteuning en kennis-overdracht. Hoe dat gebeurt, 

bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en 

maakt daarin zijn eigen keuzes. Onze organisatie telt 2200 

medewerkers, 650 vrijwilligers en heeft vestigingen op 

16 locaties in Nederland.

Bartiméus Onderwijs zoekt voor regio Midden - West 

(locatie Zeist) en regio Oost (locatie Lochem-Zwolle) 

in verband met uitbreiding zo spoedig mogelijk een

Ambulant Onderwijskundig 
Begeleider m/v

(regio Midden-West wtf 0.8 en regio Oost wtf 0.8)

Geïnteresseerd?
Voor informatie kun je bellen met Ria Fokke, 
locatieleiderAOB in Zeist, tel. (030) 69 82 287 
of met Roel van Schaik, locatieleider AOB 
in Lochem, tel. (0573) 28 90 20. Of kijk op 
www.werkenbijbartimeus.nl onder vacatures.
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Cbs De Kap zoekt zo spoedig mogelijk, in ieder geval per 1 augustus 2010

een enthousiaste directeur
Onze gedachten gaan uit naar iemand die:

● bewust kiest voor christelijk onderwijs en vanuit een christelijke levensvisie 
inhoud geeft aan de identiteit van de school

● een positieve levenshouding heeft met gevoel voor humor
● keuzes durft maken op basis van een gedragen visie
● in staat is een opbrengstgerichte cultuur te realiseren
● onderwijs en leren centraal stelt en daarin alle geledingen kan inspireren
● affiniteit heeft met zorg en de 1-zorgroute wil implementeren
● kan coachen en waar nodig zakelijk, open en eerlijk is en beschikt over 

relativeringsvermogen
● een laagdrempelig aanspreekpunt is voor ouders, leerlingen en medewerkers 

en er voor zorgt dat iedereen zich betrokken voelt
● de schoolleidercursus heeft gevolgd of wil volgen
● een beperkte lesgevende taak niet uit de weg gaat
● bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende

De omvang van de vacature is bespreekbaar; 0,8 t/m 1 wtf. 
Salariëring conform CAO PO, directieschaal DA. 
Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 24 maart.

U kunt uw sollicitatie t/m 13 maart 2010 richten aan de sollicitatiecommissie, 
Postbus 91, 7800 AB Emmen of mailen naar info@viviani.nl
Er is een informatiepakket beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. van der Schaaf (beleidsmedewerker
Viviani), tel. (0591) 648207 of met mevr. R. Kiers, adjunct-directeur, tel. (0591) 312054
(overdag) of (0591) 357797 (tussen 19.00 en 20.00 uur, behalve op maandag).

De Kap is een open 
christelijke school en 
telt 162 leerlingen, 
verdeeld over 8 groepen.

Het team bestaat uit 
16 leerkrachten.

Wij geven onderwijs 
met hoofd, hart en handen,
want elk kind is uniek 
en mag er zijn.

Samenwerken
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid

Klazienaveen
Ligt in de Zuidoosthoek 
van Drenthe en heeft een
grote regionale functie.
Het dorp ligt aan 
de A37 en telt 
ruim 12.000 inwoners.
Er zijn veel voorzieningen en
een ruim winkelbestand.

Meer informatie 
kunt u vinden op:
http://www.viviani.nl/
Vacatures2.html

Viviani is een vereniging voor PC en Interconfessioneel Primair Onderwijs in Emmen. Ruim 300 medewerkers 
verzorgen het onderwijs voor 2750 kinderen op 18 scholen in de gemeente Emmen en 1 school in de gemeente 
Borger-Odoorn. Wij bieden onderwijs aan dat zich kenmerkt door veelzijdigheid. Zo wordt diversiteit in onderwijs-
kundig aanbod en pedagogische leef- en leerstijlen gestimuleerd. Profilering van de eigenheid van de school heeft 
een hoge prioriteit.

SJ04P37  24-2-10  12:34  Pagina 1



Schooljournaal 38

KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die
voor één bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van
huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze 
advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aanbieden van
personeel. 
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen 
aan de redactie Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. 
E-mail: schooljournaal@cnvo.nl  Adverteerders dienen 1 week voor-
afgaande aan de verschijningsdatum 25 euro over te maken op 
rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce
en naam adverteerder. 
Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De 
redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden
vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Aangeboden: 

Hulp bij de opzet van 3e wereld/vasten project. Actiedraaiboek, lesbrief, 
leskist met fotomate riaal en gebruiksvoorwerpen uit Papua (voormalig Ned.
Nw-Guinea). Zo gewenst: inleider/-work shop dans (Luti Puti) 'Stichting
Papoea jeugd naar school'. Inl.: Giel Sertons, tel. (0591) 551687.

Aangeboden:

Mindfulness in onderwijs: 8-weekse cursus 'Stressvrij voor de klas' door
drs. Gabrielle Bruhn, 8 april en najaar 2010 'De Roos' in Amsterdam, 
14 april en najaar 2010 Tai Chi-centrum Oost Utrecht. Kosten € 475 incl.
stiltedag, syllabus en cd's. Vraag uw school naar mogelijkheden voor 
vergoeding. Aanmelding en info: www.mindfulnessinonderwijs.nl

Aangeboden:

Het Open Venster, basisonderwijs aan kinderen met ernstige dyslexie in 
de Haagse regio. Kleine groepen (10-12 ll), intensieve remedial teaching, 
individueel handelingsplan, 2 keer per jaar toetsing en evaluatie, geschoolde
staf, remediërend lesmateriaal, aanvullende digitale hulpmiddelen, goede
voorbereiding op het voortgezet onderwijs, geen wachtlijst, al 20 jaar 
succesvol. Info M. Steevensz, tel. (06) 20225704, info@hovdenhaag.nl,
www.hsvdenhaag.nl/openvenster

Te huur:

Vakantiehuis in Twente, Ootmarsum/Denekamp. Wilt u wederom dit 
voorjaar / zomer / herfst op vakantie? Wij bieden u een mooie woning aan
in het land. gelegen buitengebied van N.O. Twente voor twee tot zes perso-
nen. Omgeving Ootmarsum - Denekamp. Wij garanderen u een kwalitatief,
mooi en goed verblijf. Zie voor méér info: www.vakantiehuisjeintwente.nl
Of bel met tel. (0541) 221379, fam. Busscher.

Vakantie:

ZUIDELIJK-AFRIKA: Ga kleinschalig (6-8 personen) op reis door de
noordelijke provincies van Zuid-Afrika, geniet van gastvrijheid en indruk-
wekkende natuur. Of maak een trektocht door Namibië of Swaziland/
Mozambique, alles onder leiding van ervaren lokale gidsen. De tochten
zijn uitermate geschikt voor maatwerk, familie- en/of vriendinnenreizen.
Kijk op www.kuvona.nl en/of bel Peter v.d. Meer, tel. (0570) 524445.

Te huur:

vanaf 1 april in de kop van Drenthe, vlakbij bos en meer, onze sfeervolle
vakantiewoning met terras en prachtig panorama, 2-3 personen. Prach-
tige, rustige omgeving, zeer geschikt voor fietsen en wandelen. Prijs per
week 295 euro juli/augustus, daarbuiten 245 euro. Tel. (050) 4095282.

Informatie maandagmorgen, dinsdag en woensdag: 
telefoon (0572) 391965, e-mail: heino@cnvo.nl

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

nr.   5 13 maart

nr.   6 27 maart

nr.   7 10 april

nr.   8 24 april

nr.   9 15 mei

nr. 10 29 mei

nr. 11 12 juni

nr. 12 26 juni

(zomerstop 9 weken)

nr. 13 4 september

nr. 14 18 september

nr. 15 2 oktober

nr. 16 16 oktober

nr. 17/18 30 oktober (rechtspositiegids)

nr. 19 6 november

nr. 20 20 november 

nr. 21 4 december

nr. 22 18 december

Alsof ik niet 
zou kunnen 

leren!

Zij wil meedoen in de maatschappij

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Maak het mogelijk met uw bijdrage op 
ING bankrekening 11 22 22 2
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
Adreswijzigingen:  
ledenadministratie@cnvo.nl
www.cnvo.nl

TelefOONNummers (lOkAAl 
TArief) eN e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 
 (030) 751 10 03
• CNV Schoolleiders 
 (030) 751 10 04 info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 
 (030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl
 (Op werkdagen van 12.30 tot 17.30 uur)
•  CNV Onderwijs 

Starters&Studentenlijn  
  (030) 751 10 06    

startersenstudenten@cnvo.nl
•  CNV Onderwijs Academie   

 (voorheen ASK) (030) 751 1747   
 scholingmail@cnvo.nl

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profiteren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
• Dennenheuvel  
 tel. (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

tel. (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade 

tel. (026) 400 40 40, coll. nr. 3725
•  Zorgverzekeraar VGZ 

tel. (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

OmbudslijN eN 
persONeelsAdVerTeNTies
Tineke Vos bemant de Ombudslijn, geeft 
informatie over verzekeringen en verzorgt 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Zij is bereikbaar op: 
ma. 8.30 - 12.30 uur; 
di. en wo. 8.30 - 16.30 uur. 
Tel. (0572) 39 11 82 
(ombudslijn, verzekeringen) 
of (0572) 39 19 65 (personeelsadvertenties), 
e-mail: heino@cnvo.nl, 
adres: De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
Secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
Tel: (0164) 24 90 38
Fax: (0164) 24 90 23, 
E-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Voor vragen over belastinghulp, rechtshulp, 
cursussen, regionale CNV-activiteiten, CNV 
Internationaal, bel of e-mail naar 
(030) 751 10 01, cnvinfo@cnv.nl. 
Voor 65-plus kan contact worden
opgenomen via tel. (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

werkgroepen

HOMOGrOEP
Dhr. H. Brinkhoff, 
(024) 675 12 91

brin2532@planet.nl

VrOUWENGrOEP
Mevr. M. van der Waal-Griffioen  

(055) 521 50 68 
mensjegriffioen@gmail.nl

ONDErWIjSONDErSTEUNErS
Dhr. j. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
johnvandengroenendal@ziggo.nl

ANDErS ACTIEVEN
Dhr r. Ebben

(0478) 58 52 12
r.ebben.cnvo.andersactieven@gmail.com

speCiAAl ONderwijs Dhr.  W.j. rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOOrTgezeT ONderwijs Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
pOsTACTieVeN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl
HOger ONderwijs Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
AgrArisCH ONderwijs Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
bVe Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
bAsisONderwijs Dhr.  j.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNg Dhr.  F.j.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl

seCtoren



werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
w
ontvang 

Jouw partner in 
de school

door de dreigende bezuinigingen op het onderwijs. ‘Nee, 
mijn eigen positie is niet in het geding, maar ik ben lid 
van de deelraad en wil me ervoor inzetten dat de be slis
singen die genomen worden wel de juiste zijn voor het 
personeel.’ Lewerissa beheert alles wat met de externe 
relaties van Windesheim te maken heeft. ‘Adres
gegevens, mailingen en tal van andere activiteiten die 
gerelateerd zijn aan stages, het aantrekken van ex
terne docenten, samenwerkingsverbanden met andere 
hboscholen, het werven van buitenlandse studenten 
en cursisten. Ik doe dit werk nu een jaar, hiervoor was 
ik ict’er. Het verschil tussen beide functies? Zij doen de 
techniek, wij leveren de inhoud.’ Zelf ambieert hij geen 
onderwijsloopbaan. ‘Zaalvoetbal is mijn passie. En gitaar 
spelen is ook leuk.’ PM

‘Het rommelt hier een beetje, want er zijn wat ontwikke
lingen gaande. Dat geeft een wat onzeker gevoel. Daarom 
heb ik besloten om lid te worden van CNV Onderwijs’, 
zegt Bob Lewerissa, functiebeheerder op de afdeling 
marketing van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Volgens 
hem is de onrust ontstaan door herpositionering van de 
hboinstelling op de markt, ongetwijfeld mede ingegeven 
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Bob Lewerissa (38): 
Lid om onzeker gevoel 

te minderen




